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Omschrijving
Algemeen 
Het gebouw bestaat uit 7 hoogwaardige zelfstandige bedrijfsunits met representatieve kantoorruimte, 
verdeeld over twee verdiepingen waarvan er nu 1 bedrijfsunit voor verkoop beschikbaar is gekomen! Het 
bedrijfsverzamelgebouw in Alphen aan den Rijn staat bekend onder de naam "Molenstaete" en beschikt aan 
de voorzijde over een eigen parkeerterrein met 25 parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid/locatie 
Het bedrijfsgebouw is op 5 autominuten verwijderd van de rijksweg N11 (Leiden – Alphen aan den Rijn - 
Bodegraven). Hierdoor is een goede aansluiting gegarandeerd met de snelwegen A4 (Den Haag - 
Amsterdam) en de A12 (Den Haag - Utrecht - Arnhem).

Oppervlakte/indeling 
Het gebouw is gebouwd in 1991 en gelegen op ca. 4.295 m² eigen grond. De opstallen zijn gebouwd in 
staalconstructie met gekleurde betongevel-elementen (YTONG) en met een bitumineuze dakdekking. Door 
het ontwerp van het complex, de toegepaste materialen en het hoge afwerkingsniveau is het complex van 
hoogwaardige kwaliteit. Het complex bevat 7 (zeven) zelfstandige units, bestaande uit bedrijfsruimte en 
kantoorruimte.

Opleveringsniveau 
De bedrijfsruimte is voorzien van: 
- betonvloer met een vloerbelasting van 1.250 kg/m²; 
- gasheater; 
- overheaddeur circa 4 m breed; 
- TL-verlichting; 
- vluchtdeur; 
- slanghaspel; 
- krachtstroom; 
- vrije hoogte circa 6 m¹.

De kantoorruimtes zijn voorzien van: 
- Cv-ketel met radiatoren; 
- kabelgoot; 
- systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen; 
- toilet; 
- pantry.

Oppervlakte
H.K. Onnesweg 19A:
Totaal ca. 760 m², bestaande uit ca. 680 m² bedrijfsruimte (ca. 360 m² begane grond en ca. 320 m² 
entresol) en ca. 80 m² kantoorruimte.

Koopsom
€ 410.000,- kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
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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.



Aanvaarding 
In overleg.

Kadastrale gegevens 
Gemeente: Alphen aan den Rijn 
Sectie: A 
Nummer: 6992 
Appartement index: 1 t/m 7

Bestemmingsplan:
Bestemmingsplan: Molenwetering 2013
Functie: bedrijf t/m categorie 3.1

Voor het inzien van het bestemmingsplan en overzicht bedrijfsactiviteiten kunt u gaan naar 
www.ruimtelijkeplannen.nl of vraag de gegevens bij ons op.
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