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Omschrijving
Algemeen: 
Een op prominente locatie gelegen kantoorgebouw van circa 930 m² gelegen naast het Groene Hart 
Ziekenhuis in Gouda. Het solitaire pand is gerealiseerd op een kavel van 1.780 m² eigen grond. Op het 
middels een slagboom afgesloten buitenterrein (onderheid) bestaat de mogelijkheid om circa 26 auto's te 
parkeren. Vanwege een verhuizing van de zittende gebruiker de Betonvereniging, komt dit pand 
beschikbaar voor de verkoop.

Bereikbaarheid: 
Goede bereikbaarheid met eigen vervoer via de Rijksweg A12 alsmede de Provincialeweg N207. Tevens is 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed omdat bushaltes en het NS-station Gouda op enkele 
minuten loopafstand gelegen zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid om met circa 26 auto's op eigen terrein te 
parkeren.

Gebruiksmogelijkheden: 
De ruimte is geschikt voor diverse kantoordoeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 930 m² verdeeld over: 
- 465 m² gelegen op de begane grond;
- 465 m² gelegen op de eerste verdieping.

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau is voorzien van onder andere:
- entree en trappenhuis met per etage twee vleugels aan weerszijden; 
- flexibele indeling per vleugel mogelijk;
- centrale verwarming middels radiatoren; 
- 2 geschakelde Nefit Topline ketels;
- deels airco units;
- systeemplafond met (inbouw) verlichtingsarmaturen;
- goederenlift (100 kg);
- diverse airconditioning units; 
- toiletvoorzieningen per etage; 
- aluminium kozijnen voorzien van schuiframen met dubbelglas;
- pantryvoorzieningen.

Koopsom: 
€ 1.100.000,- k.k.

Energielabel: 
Voor het verkochte is een energielabel C beschikbaar.
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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.



Kadaster: 
Gemeente: Gouda
Sectie: H
Nummer: 2777
Grootte: 1.780 m²

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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