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Omschrijving
Algemeen
Het betreft hier een zeer representatief kantoorpand op zichtlocatie aan De Schans 21 te Alphen aan den 
Rijn op bedrijventerrein "De Schans I".

Bereikbaarheid/locatie
Het bedrijventerrein "Schans I" ligt centraal tussen de spoorlijn aan de noordzijde, de Rijksweg N11 aan de 
zuidzijde en de Goudse Schouw in het westen. Hierdoor is er een goede aansluiting met de Rijkswegen A4 
(Den Haag-Amsterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem) welke binnen 15 autominuten bereikbaar 
zijn. Schiphol is binnen 35 autominuten te bereiken.

Oppervlakte/indeling
Circa 550 m² kantoorruimte verdeeld over circa 275 m² op de begane grond en circa 275 m² op de 1e 
verdieping.

Indeling:
Begane grond: entree met vaste stalen trap naar de eerste verdieping. Via de entree zijn aan de linkerkant 
diverse kantoorkamers, alsmede een ruimte met pantryvoorziening. In de entreeruimte op de begane grond 
bevindt zich tevens de toiletgroep. Aan de rechterzijde bevindt zich een gedeelte welke ingericht zou 
kunnen worden ten behoeve van showroom danwel ingericht als afhaalbalie van goederen.

1e verdieping: overloop met toegang naar de diverse kantoorkamers. Aan de rechterzijde bevindt zich een 
grote kantoorkamer alsmede een ruimte ten behoeve van archief.

Parkeermogelijkheden
Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

De kantoorruimte kent onder meer het navolgende opleveringsniveau:
- systeemplafond voorzien van inbouwverlichtingsarmaturen;
- pantry;
- toilet;
- afgewerkte wanden;
- C.V.-ketel met radiatoren;
- kabelgoten;
- tapijt;
- diverse kantoorkamers op de begane grond en 1e verdieping.

Huurprijs
€ 79,- per jaar, per m², te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor een met BTW belaste verhuur.

Servicekosten
Huurder dient de voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

De Schans 21 - 2405 XX Alphen aan den Rijn
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Aanvaarding
In overleg.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met aansluitend een optietermijn van 5 (vijf) jaar.

Huurprijsbetaling
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 
3 maanden bij vooruitbetaling plaats.

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom 
storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover 
verschuldigde omzetbelasting.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Courtage
Mocht door bemiddeling van ons een transactie tot stand komen, zult u hiervoor geen kosten of courtage 
verschuldigd zijn.

Bijzonderheden
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
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