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Omschrijving
TE KOOP
De Boeg 4/h te Oegstgeest (2343 HK)
ALGEMEEN
Het betreft hier een binnenkort te realiseren bedrijfsruimte van ca. 128 m² (incl. twee parkeerplaatsen),
gelegen op bedrijventerrein 'De Boeg" te Oegstgeest. Het betreft hier een nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein, direct gelegen langs Rijksweg A44. Dit terrein wordt het eerste gasloze bedrijventerrein van
Nederland. Op het bedrijventerrein zullen zich onder meer gaan vestigen: Praxis, Tacx, Noordmanhout,
Transportbedrijf Keijzer Warmond en tuincentrum De Bosrand.
Bouwjaar 2019.
BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Haarlemmerstraatweg. Bereikbaarheid per
openbaar vervoer is tevens als goed te kenmerken. Diverse bushalten zijn gelegen op loopafstand.
Rijksweg A44 ligt langs het nieuwe bedrijventerrein.
OPPERVLAKTE / INDELING
De bedrijfsruimte heeft in totaal een oppervlakte van ca. 128 m² en is als volgt ingedeeld:
Begane grond: ca. 64 m²
Eerste verdieping ca. 64 m²
PARKEERMOGELIJKHEDEN
Elke unit beschikt over twee eigen parkeerplaatsen.
OPLEVERINGSNIVEAU
De bedrijfsunit wordt casco uitgevoerd. Dit houdt in dat de plafonds ruw en onafgewerkt worden opgeleverd.
De wanden worden uitgevoerd als onafgewerkte kalkzandsteenelementen. De begane grond vloer wordt
uitgevoerd in beton en monoliet (glad) afgewerkt, de verdiepingsvloer wordt afgewerkt met een
zandcementdekvloer. De trap naar de verdieping is een gesloten vuren steektrap. De trap wordt voorzien
van de benodigde leuningen en hekwerken. De units zijn voorzien van een rioolaansluiting. Elke unit is
verder voorzien van een toegangsdeur en een hand bedienbare sectionaaldeur. Ook wordt de unit voorzien
van een eigen meterkast met een vaste aansluiting voor elektra, en water. Uitdrukkelijk willen wij vermelden
dat de unit niet voorzien wordt van een gasaansluiting.
KOOPSOM
€ 189.000,00 k.k.
SERVICEKOSTEN
Er is een Verenging van Eigenaren van toepassing. Bijdrage: op aanvraag.
OMZETBELASTING
Het betreft hier een met BTW belaste verkoop.
AANVAARDING
Q4 2019.

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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COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.
KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Oegstgeest
Sectie: A
Nummer: 2969 A8
BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
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