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Omschrijving
Algemeen: 
Twee appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte op de 1e en 2e 
verdieping met gemeenschappelijke entree alsmede parkeerterrein. Op de begane grond en souterrain is 
een kerk gevestigd genaamd De Oostpoort.

De 1e verdieping is leeg. Op de 2e verdieping zijn diverse kleine huurders gevestigd die allen kortlopende 
huurovereenkomsten hebben..

Bereikbaarheid:
Het gebouw is gelegen aan de entree van woonwijk Goverwelle nabij de provinciale weg N228 (Gouda-
Oudewater-De Meern).

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse kantoordoeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 640 m² verdeeld over:
- kantoorruimte 1e verdieping : circa 240 m²;
- kantoorruimte 2e verdieping : circa 400 m².

Tevens beschikt het object over een ruim gemeenschappelijk parkeerterrein.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
De kantoorruimte heeft een opleveringsniveau voorzien van onder andere: 
- gemeenschappelijke entree op de begane grond;
- systeemplafond met (inbouw) verlichtingsarmaturen;
- airconditioning (middels split units);
- centrale verwarming;
- toiletgroep per verdieping; 
- lift.

Koopsom: 
€ 325.000,- k.k..

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Gouda.
Sectie: K.
Nummer: 8479 A2 en A3.

Bijzonderheden: Nadere huurgegevens zijn op te vragen bij ons op kantoor.

Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Aderpolderweg 21-23 - 2807 KL Gouda

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.



Voor meer informatie:
Basis Bedrijfshuisvesting Gouda B.V.
Lage Gouwe 2 
2801 LG Gouda
Telefoonnummer: 0182-525700
Faxnummer: 0182-522404
E-mail: info@basis.nl
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