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Omschrijving
TE KOOP, Multifunctionele hoekunit met ruim eigen perceel!

Algemeen: 
Op een zichtlocatie op het bedrijvenpark "Leidsche Vaart" te Ter Aar bieden wij u deze moderne en turn key 
bedrijfspand te koop aan. Het pand heeft een modern, zeer representatieve uitstraling is bedoeld voor 
bedrijven die behoefte hebben aan werkplaats, kantoor, showroom of anderszins, met parkeren op eigen 
terrein en vanzelfsprekend een goede bereikbaarheid.

In het bedrijvige gedeelte van Ter Aar en aan een vaarwater welke aansluit op het kanaal, is het een prima 
locatie voor aanbieders van producten en diensten voor de Ter Aarse en Alphense regio. Door de nabije 
aansluiting met de N207 en de A4/N11 is de bereikbaarheid optimaal te noemen.

Bereikbaarheid:
De Goudsmid is gelegen nabij de Westkanaalweg welke toegang biedt tot de provinciale weg N461 (Alphen 
aan den Rijn-Ter Aar) en is gesitueerd op het nieuwe bedrijventerrein "Leidsche Vaart" te Ter Aar.

Oppervlakte:
begane grond: ca. 82 m² BVO 
1e verdieping: ca. 48 m² BVO

Afmetingen opstallen: 12 x 7 m (Plattegrondtekening kunt u bij ons opvragen.).

In totaal beschikt het perceel grond over 440 m2 eigen terrein, inclusief de gebouwde opstallen.

Op het perceelgrond staat een trafohuisje van Liander, welke bij hen in eigendom is.

Parkeerplaats(en):
Parkeren kan op eigen terrein geschieden.

Koopsom:
€ 185.000,00 kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigd omzetbelasting.

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

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon.
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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.



De bedrijfsunit is o.a. wel voorzien van:
Begane grond
* Entree
* Meterkast
* Elektrisch bedienbare overheaddeur
* Voorbereiding vloerverwarming (slangen)
* Vloerbelasting 2.000 kg/m²
* Trap naar de 1e verdieping

1e verdieping:
* Verlichting
* Verwarming
* Pantry
* Opstelplaats cv installatie

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Ter Aar
Sectie: A
Nummer(s): 8165
Grootte: 440 m2

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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