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Omschrijving
Algemeen
De A. Einsteinweg 27 (2408 AP) te Alphen aan den Rijn is eigendom van de Gemeente Alphen aan den Rijn
en zij is voornemens deze locatie te verkopen. Er zijn diverse ontwikkelingsmogelijkheden op deze
zichtlocatie.
De kavel dient kadastraal gesplitst te worden en zal naar verwachting ca. 7.700 m² omvatten.

Bereikbaarheid/locatie
De Albert Einsteinweg is gelegen nabij de provinciale weg N11 (Leiden-Alphen aan den Rijn-Bodegraven).
Hierdoor is een goede aansluiting gegarandeerd met de snelwegen A4 (Den Haag-Amsterdam) en A12 (Den
Haag-Utrecht-Arnhem).

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen
bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Tevens biedt het busnet goede
aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Oppervlakte/indeling
Het totale perceel zal ca. 7.700 m² bedragen, waarvan in het vigerende bestemmingsplan 75% bebouwd
mag worden.

Kavels zijn beschikbaar vanaf ca. 1.500 m².

Koopsom
Nader overeen te komen.

Aanvaarding
In overleg.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7405

Overig
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met ons.

 A. Einsteinweg 27 - 2408 AP Alphen aan den Rijn

Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.
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