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Omschrijving
Algemeen: 
Op één van de prominentste locaties van bedrijventerrein Coenecoop is een grondperceel beschikbaar van 
6.115 m².

Bedrijventerrein Coenecoop is gelegen in Waddinxveen en 55 hectare groot. Het terrein is makkelijk 
bereikbaar en zichtbaar vanaf de snelwegen A12 en A20. 
Er is op dit terrein een vereniging actief die zich inzet voor een goed ondernemersklimaat door aandacht te 
bieden aan veiligheid en beveiliging, goed parkeerbeleid, goede toegankelijkheid en overzichtelijke 
bewegwijzering.

Bereikbaarheid: 
Bedrijventerrein Coenecoop is centraal gelegen in de regio Midden Holland, nabij het nieuwe centrum en 
het station van Waddinxveen. 
In de nabijheid bevinden zich de A12, richting Utrecht en Den Haag alsmede de A20 richting Rotterdam.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse bedrijfs- en kantoordoeleinden. De maximum bouwhoogte is 15 meter en 
het bebouwingspercentage is 75 %.

Oppervlakte: 
Het totale perceeloppervlakte bedraagt 6.115 m².

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau: 
Bouwrijp.

Koopsom: 
€ 1.680.000,- v.o.n., exclusief BTW.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Waddinxveen;
Nummer: 2208;
Sectie: E;
Grootte: 6.114 m².

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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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.
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