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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een representatieve bedrijfsunit van circa 100 m² groot met 50 m² bedrijfsruimte en 50 m²
kantoorruimte. Gelegen op het bedrijventerrein 'Molenwetering' aan de A. van Leeuwenhoekweg 36 B 5 te
Alphen aan den Rijn, welk onderdeel uitmaakt van het bedrijfsverzamelgebouw 'Lions Business Center',
gesitueerd op het 'Lions Parc' en bestaande uit 30 representatieve businessunits.

De bedrijfsunit beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde van het object.

Bereikbaarheid:
Het bedrijfsobject 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).

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is voor diverse bedrijfsdoeleinden geschikt.

Oppervlakte:
De bedrijfsunit is circa 100 m² groot, verdeeld over 2 bouwlagen van circa 50 m² bedrijfsruimte en 50 m²
kantoor-/opslagruimte gelegen op de eerste verdieping. Dit object is voorzien van een toilet en aansluiting
pantry op de verdieping.

Vraagprijs:
€ 180.000,- kosten koper.

Aanvaarding:
In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon.

Kadastrale gegevens:
Gemeente; Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7795
Grootte: 79 m2
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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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.
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