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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een opslagunit gelegen in het opslag-, verzamelgebouw "de Zilvermijn" gevestigd op 
bedrijventerrein Gouwepark (www.gouwepark.nl). De unit, welke zich bevindt op de begane grond heeft een 
oppervlakte van circa 38 m²,
een vrije hoogte van 3,7 meter en is te betreden door middel van een elektrische overheaddeur.

De unit is onder meer bruikbaar voor opslag van voorraden, materialen, archief of voor stalling van auto, 
caravan of boot. Alle opslagunits zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag toegankelijk.

Bereikbaarheid: 
De bereikbaarheid van het park is door de ligging langs de autosnelwegen A12, Den Haag- Utrecht en A20, 
Rotterdam-Utrecht uitstekend te noemen. Gouda is in enkele minuten te bereiken. Rotterdam in 15 minuten 
en de steden Den Haag en Utrecht in 25 minuten.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse hobby-, bedrijf of opslagdoeleinden alsmede te gebruiken als motor-, 
caravan-, of autostalling.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 38 m², geheel gelegen op de begane grond.

Koopsom: 
€ 49.000,- k.k.

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau is onder andere voorzien van:
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- wandcontactdoos; 
- tl-armaturen;
- spoelbak met water aftappunt voorzien van tussenmeter; 
- brandmeldingsinstallatie;
- beveiligingscamera's;
- gezamenlijk toilet.

Servicekosten:
Circa € 420,- per jaar inclusief BTW. Dit betreft de bijdrage VvE en het voorschot water en elektra.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Moordrecht
Sectie: D
Nummer: 3621
Index: A13

Grote Esch 830 unit 13 - 2841 MJ Moordrecht

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.



Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Koper dient lid te worden van de Vereniging van Eigenaren De Zilvermijn.
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