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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een voormalige kinderopvanglocatie gelegen in een fraaie en karakteristieke straat in 
Haastrecht. Het gebouw is medio jaren '50 van de vorige eeuw gebouwd en heeft een oppervlakte van circa 
430 m² (inclusief zolder) en is voor wat betreft het hoofdgebouw traditioneel in 2 bouwlagen en een zolder- 
opgetrokken uit gemetselde gevels voorzien van houten kozijnen bezet met dubbel glas. De uitbouw/ het 
bijgebouw is eveneens opgetrokken uit een gemetselde gevel in één bouwlaag en voorzien van plat dak. De 
buitenruimte rondom het gebouw is voornamelijk verhard met stoeptegels. 
Het geheel is gelegen op 753 m² eigen grond.

Bereikbaarheid: 
Goede bereikbaarheid. Het gebouw is gelegen nabij de Provincialeweg N228 en N207. De Rijkswegen A12 
en A20 zijn met de auto binnen circa 15 minuten te bereiken.

Gebruiksmogelijkheden: 
De huidige bestemming van het gebouw is maatschappelijk doch een transformatie naar geheel of 
gedeeltelijk wonen of wonen/ werken lijkt een voor de hand liggende mogelijkheid.

Oppervlakte: 
De totale oppervlakte VVO bedraagt circa 430 m² verdeeld over: 
- circa 240 m² op de begane grond;
- circa 110 m² op de eerste verdieping;
- circa 80 m² op de zolderverdieping.

Parkeermogelijkheden:
Parkeren is mogelijk in de omgeving.

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau;
Voorzien van onder andere:
- systeemplafond met (inbouw) verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels radiatoren;
- sanitaire groepen;
- pantry/ keukenvoorzieningen;
- zolderruimte toegankelijk middels een vlizotrap.

Koopsom:
€ 495.000,- k.k.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Haastrecht;
Sectie: B;
Nummer: 4059;
Grootte: 753 m².
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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.



Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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