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Omschrijving
Algemeen
Wie wil werken in de voormalige chocoladefabriek moet weten dat alle mogelijkheden daar zijn, om in de 
beschikbare bedrijfs- en kantoorunits succesvol te ondernemen. Een nostalgische, representatieve 
omgeving, uitstekende infrastructuur en aanwezige winkel- en woonfaciliteiten maken De Baronie tot een 
unieke plek voor bedrijvigheid in Alphen aan den Rijn. Bovendien zijn de bedrijfs- en kantoorunits geheel 
naar wens te schakelen of juist te splitsen en voldoen de gebouwen en units aan de laatste duurzame 
bouw- en milieueisen.

Dankzij het flexibele All-Inclusive huurconcept van Element Offices is De Baronie ook toegankelijk voor 
kleinere bedrijven en ZZP'ers. Er zijn units te huur vanaf 20 m2 volgens het Plug & Play concept.

Bereikbaarheid/locatie
Alphen aan den Rijn kent een gunstige centrale ligging ten opzichte van de grote steden in de Randstad en 
natuurlijk Schiphol. Via rijksweg N11 en N207 is de stad verbonden met de A4 richting 
Schiphol/Amsterdam/Den Haag, met de A12 richting Utrecht/Den Haag en met de A20 richting Rotterdam.

De reistijd naar de steden of het vliegveld is altijd minder dan veertig minuten! Groot Baronie zelf ligt aan 
doorgaande wegen nabij het centrum en er is voldoende parkeergelegenheid. Er zijn meerdere bushaltes 
op loopafstand en het NS station met treinverbindingen naar Leiden, Gouda en Utrecht ligt binnen tien 
minuten fietsafstand.

Oppervlakte/indeling
In het kantoorgebouw zijn er kantoorunits beschikbaar met diverse metrages, waarbij ze geheel naar wens 
te schakelen zijn of juist te splitsen. Onderstaand treft u een overzicht van de beschikbare units aan.

Begane grond:
Unit K4 
Moderne, hoogwaardige kantoorruimte van 732 m2 VVO met een industriële uitstraling!

1e verdieping:
Unit K7/K8 – 648 m² VVO kantoorruimte
De bedrijfs- en kantoorunits variëren in grootte van 268 m² tot ca. 293 m² en zijn eventueel te koppelen.
Bovenstaande kantoorunits worden casco opgeleverd.

De tweede verdieping van De Baronie is ingericht met kantoorunits die flexibel zijn in te delen. De kleinste 
unit bedraagt ongeveer 20 m2, maar groter is uiteraard ook mogelijk! De EO beschikt over vier 
modelkantoren: modern en fris, gras kamer, groot kantoor met eiland en industrieel kantoor.

Parkeermogelijkheden
Parkeren kan in de parkeergarage van de Baronie. Het parkeerdek met in totaal 444 parkeerplaatsen, 
kunnen door klanten en kantoormedewerkers worden gebruikt. Deze worden compleet door verhuurder 
opgeleverd voorzien van hekwerk, betalingssysteem in de hal en slagbomen ter plaatse van de op- en afrit.
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Opleveringsniveau
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in zijn huidige staat.
Het kantoorgebouw is voorzien van onder andere:
- duidelijke bewegwijzering;
- ontvangstruimte met receptie/balie;
- toiletgroepen (D&H);
- pantry;
- lift en een trappenhuis;
- koeling en verwarming (WKO installatie)
- plafondafwerking eventueel naar keuze;
- mogelijkheid plaatsen van scheidingswanden;
- kabelgoten ten behoeve van databekabeling;
- zonwerend glas.

Huurprijs
€ 150,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
€ 12,50 per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn
De huurtermijn bedraagt 5 (vijf) jaar met een verlengingstermijn van telkens 5 (vijf) jaar.

Omzetbelasting
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan 
verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot 
belaste verhuur in te dienen.

Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek 
tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 
gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de 
ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Aanvaarding
In overleg, kan op korte termijn.

Huurprijsbetaling
Per kalenderkwartaal vooruit.
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Huurprijsaanpassing
De huurprijs za jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum, worden verhoogd op basis van de 
consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Werknemers Algemeen (2015 =100), zoals wordt gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt 12 kalendermaanden.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van 3 kalendermaanden huur inclusief servicekosten, eventuele promotiekosten en 
de wettelijk verschuldigde BTW.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8194 (gedeeltelijk)

Overig
Bent u geïnteresseerd en wenst u een bezichtiging? Neem contact op met Basis Alphen en vraag naar één 
van onze vastgoedadviseurs.
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Plattegrond
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