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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een bedrijfsruimte met deels entresolvloer, kantine en entree. De begane grond vloer betreft 
circa 185 m² en de verdiepingsvloer is circa 85 m² waarmee het totaal oppervlakte circa 270 m² betreft.

Bedrijventerrein Coenecoop is een representatief en ruimtelijk terrein dat wordt omsloten door de spoorlijn 
Gouda-Alphen aan den Rijn, de N207 en de A12. Bedrijven die hier zijn gevestigd zijn met name 
dienstverleners of productiebedrijven.

Bereikbaarheid: 
Uitstekende bereikbaarheid. Het object is gelegen nabij de Provincialeweg N207. De Rijkswegen A12 en 
A20 zijn met de auto binnen enkele minuten te bereiken.

Tevens is de ruimte gelegen op loopafstand van bushaltes en NS Station Waddinxveen Triangel.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse kantoor- en bedrijfsdoeleinden met een functieaanduiding tot en met 
categorie 3.2. De huidige bestemming is bedrijventerrein - 1.

Oppervlakte: 
De totale oppervlakte bedraagt circa 270 m² verdeeld over: 
- circa 185 m² entree en bedrijfsruimte begane grond;
- circa 85 m² entresol/kantoorruimte op de verdieping.

Parkeermogelijkheden:
Parkeren is mogelijk op eigen terrein op de circa 5 niet exclusief toegewezen parkeerplaatsen.

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau:
Reeds onder andere voorzien van:
- entree;
- glasvezel;
- centrale verwarming middels radiatoren;
- toiletgroep;
- doucheruimte;
- kleedruimte;
- kantoorruimtes;
- spoelbak;
- kantineruimte voorzien van pantry unit.
- overheaddeur;
- vrije hoogte circa 3,8 meter en circa 2,7 meter op de verdieping;
- lichtstraat.
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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.



Koopsom:
€ 210.000,- k.k.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Waddinxveen;
Sectie: E;
Nummer: 582;
Grootte: 191 m².
Alsmede een één/vijfde onverdeeld aandeel in het mandelige buitenterrein.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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