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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een representatief bedrijfs-, en kantoorpand gelegen op bedrijventerrein 'Molenwetering' aan 
de Chr. Huijgensweg 17 te Alphen aan den Rijn met uitzicht op mooie groenvoorzieningen. Op eigen terrein 
bevinden zich ruim voldoende eigen parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid:
De Chr. Huijgensweg 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 
bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Tevens biedt het busnet goede 
aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Gebruiksmogelijkheden:
De ruimte is multifunctioneel te gebruiken, bijvoorbeeld voor kantoor, showroom en kleinschalige opslag 
en/of kleinschalige productieactiviteiten.

Oppervlakte: 
De totale oppervlakte bedraagt circa 1.296 m², verdeeld over circa 390 m² bedrijfsruimte op de begane 
grond, circa 262 m² kantoor en kantine op de begane grond en circa 644 m² kantoorruimte op de 1e 
verdieping.

Huurprijs:
Nader overeen te komen.

Koopsom:
Nader overeen te komen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom, door koper te stellen binnen 2 weken na 
onvoorwaardelijke overeenstemming.
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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.



Opleveringsniveau begane grond;
- entree met receptie/balie;
- stalen trap met houten treden naar 1e verdieping;
- vloerafwerking gedeeltelijk tegels en gedeeltelijk zeil;
- diverse scheidingswanden;
- kabelgoten;
- grote kantine met uitgebreide keukenvoorzieningen zoals onder meer kookplaat, afzuigkap en vaatwasser;
- bedrijfsruimte met betonvloer ten behoeve van opslag en kleinschalige produktie-activiteiten;
- ontsluiting vindt plaats door middel van een overheaddeur aan de achterzijde van het pand (zijde Louis 
Pasteurweg);
- goederenlift naar 1e verdieping;
- spreekkamer;
- garderobe;
- toiletgroep (D&H);
- gedeeltelijk houten schrotenplafond en gedeeltelijk systeemplafond voorzien inbouwverlichtingsarmaturen.

Opleveringsniveau 1e verdieping:
- gedeeltelijk houten schrotenplafond en gedeeltelijk systeemplafond voorzien van 
inbouwverlichtingsarmaturen; 
- airconditioning op de gehele 1e verdieping;
- HR Nefit C.V.-ketel;
- toiletgroep (D&H);
- kabelgoten;
- diverse kantoorvertrekken en vergaderkamers;
- grote kantoortuin welke ook uitstekend gebruikt kan worden als showroom.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn 
Sectie: A
Nummer: 6459 
Grootte: 1940 m²

Overig
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met ons.
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Plattegrond
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