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Omschrijving
Algemeen:
Op een strategische locatie in Alphen aan den Rijn, nabij de N11, is deze volledig afgewerkte moderne 
bedrijfsunit met kantoor voor verhuur beschikbaar! Voor u de uitgelezen kans om te ervaren hoe het is om 
op zo een geweldige locatie te kunnen ondernemen. Het pand is modern afgewerkt en wordt turn-key 
opgeleverd. Het geheel maakt deel uit van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw 'Elf eN11' welke 
modern en helemaal van deze tijd is gebouwd.

Bereikbaarheid:
Het object is gesitueerd aan de Flemingweg 18C te Alphen aan den Rijn en ligt op een zeer gunstige locatie 
op het bedrijventerrein 'Molenwetering'. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via de Rijkswegen A12 en 
A4 via de Rijksweg N11.

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen 
bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Vanaf het station zijn de nabijheid 
gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven. 

Oppervlakte:
circa 86 m² BVO bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
circa 86 m² BVO kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping.

Parkeerplaats(en):
Het object beschikt aan de voorzijde over 2 (twee) eigen parkeerplaatsen.

Huurprijs:
€ 1.600,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
Niet van toepassing.

Huurder dient voorzieningen voor gas, water en elektra en overige nutsvoorzieningen op eigen naam te 
zetten. 

Huurprijsherziening:
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). 

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een waarborgsom storten van (minimaal) 3 
kalendermaanden huur alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
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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.



Het pand beschikt onder meer over de navolgende voorzieningen:

Begane grond:
* entree;
* meterkast;
* elektrapunten;
* wateraansluiting met wasbak;
* elektrische overheaddeur (3.4 m breed x 3 m hoog);
* CV middels radiatoren (afzonderlijk van de 1e verdieping af te stellen);
* monoliet vloer met een vloerbelasting van 1.000 kg/m²;
* verlichtingsarmaturen;

1e verdieping:
* systeemplafond met LED verlichting (spots);
* elektrapunten;
* toilet;
* vloerverwarming;
* vloer voorzien van laminaat;
* pantry;
* separate (kantoor)kamer;
* CV-hok.

In het pand is glasvezel aanwezig, hiervoor dient u zelf een contract af te sluiten.

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

Huurtermijn:
In overleg, voorkeur gaat uit naar een periode van 5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8290
Grootte: 86 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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