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Omschrijving
A. VAN LEEUWENHOEKWEG 52 
Het betreft hier een bedrijfspand uit 1997 van in totaal 2.582 m² VVO (zie NEN2580-meetrapport), verdeeld 
over de begane grond en de 1e verdieping. Het object beschikt naast een loadingdock en een aparte 
overheaddeur, tevens over een verhard buitenterrein (40 parkeerplaatsen) en is gesitueerd op een ruim 
perceel. Het object beschikt over een strategische ligging, op een zichtlocatie vanaf de doorgaande weg 
gelegen op het bedrijventerrein "Molenwetering" te Alphen aan den Rijn. 

Het bedrijfsgebouw dient zich uitstekend voor bedrijven welke werkzaam zijn met koel gerelateerde 
producten/voedingsmiddelen.

BEREIKBAARHEID 
Het object 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 openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen 
bushalte van waaruit het station van Alphen, met buslijn 3, goed bereikbaar is. Tevens biedt het busnet 
goede aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

PARKEERMOGELIJKHEDEN 
Het object beschikt over 40 parkeerplaatsen gelegen op het bijbehorende verharde buitenterrein. 

OPPERVLAKTE/VERDELING 
Begane grond 
Kantoorruimte: 248 m² VVO
Bedrijfsruimte: 1.890 m² VVO
Totaal: 2.138 m² VVO

Eerste verdieping 
Kantoorruimte: 248 m² VVO
Bedrijfsruimte: 196 m² VVO
Totaal: 444 m² VVO 

Totaal bedrijfsgebouw: 2.582 m² VVO

HUURSOM
Nader overeen te komen.

KOOPSOM
€ 2.395.000,-- kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

KADASTRALE GEGEVENS 
Gemeente: Alphen aan den Rijn 
Sectie: A 
Perceel: 7026 

A. van Leeuwenhoekweg 52 - 2408 AN 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.



Grootte: 4.413 m² 

BESTEMMINGSPLAN 
Bestemmingsplan: Molenwetering 2013
Enkelbestemming: Bedrijf 
Functieaanduiding: Bedrijf tot en met categorie 3.2 
Max. bouwhoogte: 20 meter
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