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Omschrijving
Algemeen
Bedrijfsruimte met vrijstaand kantoorgebouw nu voor verhuur beschikbaar! De bedrijfsruimte is opgetrokken
uit damwandprofielplaten rondom een staalconstructie en beschikt over een drietal overheaddeuren. De
bedrijfsruimte is circa 30 meter diep en 50 meter breed. Verder heeft de bedrijfsruimte een betonnen
stelconplatenvloer en een vrije hoogte van circa 5,4 meter in de nok en circa 5,4 meter bij de goot. Het pand
beschikt voorts over een gasheater en krachtstroom. Het vrijstaande kantoorgebouw staat bij de
bedrijfsruimte en beschikt over twee bouwlagen. De kantoorruimte beschikt onder andere over een pantry en
sanitaire voorzieningen. Het gehuurde maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw, welke op eigen
terrein staat en kan worden afgesloten door middel van hekwerk. Het gehuurde is gelegen aan de A.
Einsteinweg 5-11 te Alphen aan den Rijn en maken onderdeel uit van het bedrijventerrein 'Molenwetering' en
zijn gesitueerd op circa 15.493 m² eigen grond.

Bereikbaarheid
Per auto: De A. Einsteinweg is gelegen nabij de Rijksweg 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 OV: 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.

Vloeroppervlakte
De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 6.913 m². Voor de verhuur is
momenteel circa 1.889 m² beschikbaar (465 m² kantooroppervlakte).
Bedrijfsruimte Ca. 1.424 m²
Kantoorruimte Ca. 465 m²

Parkeren
Op eigen terrein is plaats voor vrachtwagens en personenauto's.

Voorzieningen
Het object zal in de huidige staat worden opgeleverd en is o.a. voorzien van:
• betonvloer, vloerbelasting ca. 2.500 kg/m²;
• gasheaters;
• 3 overheaddeuren ca 3.18 meter x 2.98 meter;
• verlichting;
• ca. 5,4 m¹ nokhoogte
• ca. 5,1 m¹ goothoogte;
• krachtstroom;
• kantoor-/kantineruimte.

Huurprijs
Op aanvraag.
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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.



Servicekosten
Nader te bepalen.

De servicekosten bestaan uit:
• verbruik van gas;
• verbruik van water;
• verbruik van elektra;
• onderhoud dak;
• onderhoud aan gebouw gebonden installaties onder meer cv installatie en bedrijfsdeuren;
• glas en gevelbewassing;
• onderhoud toegangshek;
• onderhoud gevel en terreinverlichting.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI)
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar.

Verlengingstermijn
Met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Betalingen
Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) model
februari 2015.

Bestemming
• Bestemmingsplan: Molenwetering 2013
• Bestemming: Bedrijf
• Functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 3.2

Aanvaarding
In overleg.
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