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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een bedrijfscomplex, opgetrokken in medio 2001, bestaande uit drie gebouwdelen: A, B en 
C.

Gebouwdeel A
Dit gedeelte bestaat uit een prominent kantoor-/ gebouw, tevens het hoofdgebouw, opgetrokken uit 
metselwerk rondom een staalconstructie. De aluminium kozijnen zijn bezet met dubbel glas. Het stalen dak 
is met bitumen gedekt. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen. De entree is voorzien van een vide met 
glazen dak waardoor een transparante entree ontstaat. Momenteel is het gebouw onder andere in gebruik 
bij De Wilde Bouwbureau en Aannemingsbedrijf alsmede bij Van Randwijk Paperflow Solutions B.V. 
Opleveringsniveau gebouwdeel A, onder andere:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- toiletgroep en pantry per verdieping, douche op begane grond;
- verwarming middels radiatoren;
- airconditioning (splitunits) in diverse ruimten;
- tegelvloer in algemene ruimten.
In het gebouw is verder de mogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van een lift; de liftkoker is aanwezig. 
Verwarming van het pand geschiedt middels twee geschakelde ketels.

Gebouwdeel B
Gebouwdeel B bestaat uit een bedrijfsruimte met entresolvloer en daarboven een kantoorruimte. Dit 
gedeelte is opgetrokken uit metalen profiel beplating rondom een staalconstructie. De houten kozijnen zijn 
bezet met dubbel glas. Feitelijk en fysiek behoort de kantoorruimte op de verdieping tot gebouwdeel B, de 
ontsluiting vindt echter plaats via gebouwdeel A. Tevens heeft dit gedeelte hetzelfde opleveringsniveau als 
de kantoorruimte van gebouwdeel A zowel in- als uitwendig.
Het opleveringsniveau van de bedrijfsruimte:
- twee ontsluitingen, loopdeur en handbediende overheaddeur met loopdeur;
- monoliet afgewerkte betonvloer;
- entresolvloer;
- heater;
- vrije hoogte 6,7 meter;
- ventilatoren.

Gebouwdeel C
Dit betreft een bedrijfsruimte opgetrokken uit dezelfde materialen als gebouwdeel B en met nagenoeg 
hetzelfde opleveringsniveau. Inpandig is een kantoor- en kantineruimte en tevens een sanitaire groep 
ingebouwd. Daarnaast is aan de kopse kant een overkapping aangebracht ten behoeve van buitenopslag 
en laden/ lossen. Het buitenterrein c.q. parkeerterrein is voornamelijk verhard met klinkers. Er is ruimte voor 
circa 35 parkeerplaatsen. Het perceel is voorzien van hekwerk en een schuifpoort.

Bereikbaarheid:
Uitstekende bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het object beschikt over 
voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
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Oppervlakte:
De totale oppervlakte bedraagt 2.815 m², verdeeld over circa 1.430 m² kantoor- en circa 1.385 m² 
bedrijfsruimte als volgt onderverdeeld.
Gebouw A:
begane grond bedrijfsruimte ca. 395 m²;
begane grond kantine ca. 55 m²;
begane grond kantoorruimte ca. 200 m²;
1e verdieping kantoorruimte ca. 645 m²;
2e verdieping kantoorruimte ca.335 m²;

Gebouw B:
begane grond bedrijfsruimte ca. 270 m²;
entresol Bedrijfsruimte ca.160 m²; 
2e verdieping kantoorruimte ca.175 m².

Gebouw C:
begane grond bedrijfsruimte ca. 560 m²;
verdieping met kantine ca. 20 m²;

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
Opleveringsniveau kantoor, onder andere voorzien van:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- toiletgroep en pantry per verdieping, douche op begane grond;
- verwarming middels radiatoren;
- airconditioning (splitunits) in sommige ruimten;
- tegelvloer in algemene ruimten.

Het opleveringsniveau van de bedrijfsruimte is onder andere voorzien van:
- twee ontsluitingen, loopdeur en handbediende overheaddeur met loopdeur;
- monoliet afgewerkte betonvloer;
- heater;
- vrije hoogte 6,7 meter;
- vloerbelasting 2.000 kg/m²;
- ventilatoren.

Koopsom: 
€ 1.975.000,- k.k.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Waddinxveen
Sectie: E.
Nummer: 751.
Grootte: 34 are en 75 centiare.
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Bijzonderheden:
De mogelijkheid bestaat het complex zowel leeg en ontruimd te verwerven als in deels verhuurde staat.

Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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