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Omschrijving
Algemeen
Gelegen in Alphen aan den Rijn direct aan de A. van Leeuwenhoekweg (zichtlocatie) bieden wij u deze 
turnkey kantoorunit te huur aan. Daarnaast heeft u de beschikking over eigen parkeerplaatsen. Het object 
maakt deel uit van het bedrijfsverzamelgebouw "De Leeuwenhoek" u bevindt zich op locatie met andere 
inspirerende ondernemingen.

Indeling
circa 120 m² kantoorruimte.

Voorzieningen
Kantoorruimte
* gezamenlijke entree;
* ingedeeld in diversen kantoorunits met archiefruimte;
* laminaat;
* systeemplafond met Tl-verlichting;
* elektra voorzieningen;
* toiletgroep;
* pantry;
* verwarming.

Parkeren:
* eigen parkeerplaatsen.

Huurprijs
€ 700,- per maand, exclusief servicekosten (o.a. gas, water en elektra)

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer 
volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2006=100), gepubliceerd door het 
centraal Bureau voor de statistieken (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Huurbetaling
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalendermaand.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een 
betalingsverplichting van 3 (drie) kalendermaanden huur.

Huurovereenkomst
Standaard ROZ - huurovereenkomst.
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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.



Aanvaarding
In overleg

Informatie
Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs.
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