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Omschrijving
Algemeen
Te huur aangeboden, een multifunctionele bedrijfsruimte met een houten verdiepingsvloer ter grootte van
circa 300 m², verdeeld over circa 150 m² bedrijfsruimte en circa 150 m² kantoor-/opslag ruimte gelegen op de
eerste verdieping.
De eerste verdieping kunt u ook als opslagruimte gebruiken dankzij de ingebouwde elektrisch bedienbare
goederenlift! De juiste locatie voor ondernemingen die behoefte hebben aan showroom, werkplaats, opslag
of anderszins.

Bereikbaarheid
Het bedrijfsverzamelgebouw "Eikenhof" is gesitueerd aan de Eikenlaan te Alphen aan den Rijn en ligt op een
zeer gunstige en representatieve locatie op het bedrijventerrein Hoorn-West.

Het object is slechts enkele autominuten van de hoofdontsluitingsweg N11 gelegen en is hierdoor goed
bereikbaar via de Rijkswegen A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem) en A4 (Den Haag-Amsterdam.)

Het object is ook met het openbaar vervoer uitstekend per bus te bereiken 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.

Met een ruime opzet en een breed scala aan bedrijven is Hoorn-West een mooie plek voor ondernemers. De
afwisseling tussen grootschalige bedrijvigheid en kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen geven Hoorn-
West een divers karakter.

Parkeerplaatsen
2 (twee) eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde van het object.

Oppervlakte:
Totaal ca. 300 m² BVO bedrijfsruimte, evenredig verdeeld over de begane grond en 1e verdieping.

Huurprijs
€ 2.500,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
€ 100,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

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

Deze bedrijfsunit maakt deel uit van Vereniging Van Eigenaars Van Het Gebouw Eikenhof, een overzicht
servicekosten kunt u bij ons opvragen.

Opleveringsniveau
De bedrijfsunit wordt in de huidige staat opgeleverd en is o.a. voorzien van:
- elektrisch bedienbare overheaddeur
- vloerbelasting begane grond 1.500 kg/m2
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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
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.



- krachtstroom
- kantine/kantoor v.v. pantry
- kraanbaan (draagvermogen 1.000 kg)
- elektrisch bedienbare goederenlift (hefvermogen 1.000 kg)
- lichtstraten / lichtkoepel 1e verdieping
- cv(installatie) middels radiatoren
- toilet

Huurtermijn
In overleg, kan snel.

Huurperiode
5 (vijf) jaar met verlenging van 5 (vijf) jaar, eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Huurcontract
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7184 A22
Grootte: 150 m²
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan "Hoorn-West" is hier van toepassing.

Voor verdere informatie en exacte gebruiksmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Alphen aan den
Rijn.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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