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Omschrijving
BEDRIJFSPAND MET BOVENGELEGEN BEDRIJFSWONING VAN 145 m²

Het betreft hier een bedrijfspand gelegen op bedrijventerrein Zoutman. Het multifunctionele object is
opgedeeld in een bedrijfsruimte, showroom en kantoor ook wel te gebruiken als bedrijfswoning met een
totaal vloeroppervlakte van circa 520 m² verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

De begane grond bestaat uit een gedeelte showroom-/ kantoorruimte te betreden via de Edisonstraat
alsmede bedrijfsruimte welke via de Edisonstraat en Pascalstraat via twee zijden ontsloten is. Op de eerste
verdieping bestaat de mogelijkheid de ruimte in gebruik te nemen als showroom, kantoor dan wel als
bedrijfswoning.

In de directe omgeving is een diverse mix aan bedrijven gevestigd zoals onder andere 4Dental Reeuwijk,
LinkLeaders, Groene Hart Service, SMART Hotel, Kaars Koffie en Finance Plus.

Bereikbaarheid/locatie:
Bedrijvenpark Zoutman kent een goede bereikbaarheid. Het terrein is gelegen nabij de A12 (Den Haag-
Utrecht). Daarnaast is het pand gelegen nabij de N11 (Bodegraven –Alphen aan den Rijn –Leiden). Beide
wegen zijn goed bereikbaar door de nieuwe rondweg. De busverbindingen zijn gelegen op loopafstand.

Parkeermogelijkheden:
Parkeren is mogelijk op eigen terrein aan de voor- en achterzijde (circa 7 parkeerplaatsen waarvan 3 voor de
overheaddeuren).

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse kantoor- met bedrijfsdoeleinden met bedrijfswoning.

Oppervlakte/indeling:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 520 m² welke als volgt is verdeeld:
- bedrijfsruimte met kantine op de begane grond ter grootte van circa 180 m²;
- kantoor en of showroom op de begane grond van circa 110 m²;
- kantoor dan wel bedrijfswoning etage van circa 145 m²;
- entresol van circa 85 m².

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
Het pand wordt in de huidige staat verkocht, doch reeds voorzien van onder andere:
- betegelde toiletgroep D/H inclusief fontein alsmede extra toilet begane grond;
- afgewerkt plafond inclusief verlichtingsarmaturen (showroom);
- systeemplafond inclusief verlichtingsarmaturen (verdieping);
- vloerbedekking;
- airco;
- brandblusapparatuur;
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- krachtstroom;
- kabelgoten;
- diverse rolluiken;
- afgewerkte wanden (verdieping);
- keukenvoorziening inclusief kookplaat, afzuigingsinstallatie en koelkast;
- betegelde toiletruimte inclusief fontein en douchecabine;
- mechanische ventilatie;
- centrale verwarming middels radiatoren;
- houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
- verlichtingsbalken bedrijfsruimte;
- tweetal overheaddeuren.

Verkocht wordt volgens het 'as is where is' principe. Het huidige opleveringsniveau en installaties zullen dan
ook om niet aan koper ter beschikking worden gesteld. Dit houdt in dat de overeen te komen koopsom
inclusief het inbouwpakket en installaties is en koper geen rechten kan ontlenen aan de werkbaarheid van
het inbouwpakket en installaties.

Koopprijs:
€ 535.000,- k.k.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Reeuwijk;
Sectie: B;
Nummer: 4038;
Grootte: 383 m².

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Disclaimer:
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de
inhoud van deze website.
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