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Omschrijving
Algemeen: 
Multifunctionele hoekunit voor verkoop beschikbaar!

Het te verkopen object is onderdeel uitmakend van een representatief bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan 
de Eikenlaan 259 te Alphen aan den Rijn.

De begane grond bestaat uit een ontvangsthal, magazijn en showroomruimte.

Op de eerste verdieping bevinden zich diverse kantoor-/vergaderkamers, een archiefruimte, serverruimte, 
kantine, met pantry en een toiletgroep. Tevens wordt er door de hoeveelheid ramen extra belichting 
gecreëerd in het gebouw, zowel op de begane grond als 1e verdieping.

De bedrijfsunit is gelegen op een uitstekende zichtlocatie op het bedrijventerrein 'Hoorn-West' en biedt 
voldoende parkeergelegenheid aan de zijkant en in de directe omgeving van het object.

Bereikbaarheid: 
Het object is slechts op 5 autominuten van de hoofdontsluitingsweg N11 gelegen. Hierdoor is er een goede 
aansluiting met de rijkswegen A4 (Den Haag-Amsterdam) en A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem) welke binnen 
15 autominuten bereikbaar zijn.

Het object is ook met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken, op 150 meter van bushalten met 
rechtstreekse verbinding naar het station van Alphen. Tevens bieden het trein- en busnetwerk een 
rechtstreekse aansluiting met o.a. de gemeenten: Utrecht, Gouda, Zoetermeer, Leiden en Bodegraven. 

Oppervlakte:
Entree (begane grond): 3 m² 
Bedrijfsruimte (begane grond): 200 m² 
Kantoorruimte (1e verdieping): 298 m2
Totaal: 500 m² bvo (bruto vloeroppervlakte)

Het pand is ingemeten volgens de NEN2580, meetrapport/plattegrondtekeningen met maatvoering kunt u bij 
ons opvragen.

Parkeerplaats(en):
4 eigen parkeerplaatsen. 

Koopsom:
€ 499.000,-- kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (thans 21%). 

Zekerheidstelling:
Ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Oplevering:
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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 
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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.



In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon. 

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A 
Nummer: 7184 
App. Index: A40
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Vereniging van eigenaren: 
De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van VvE "Van Het gebouw Eikenhof". De stukken kunt u bij ons 
opvragen.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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