
Te huur/Te koop 

Handelsweg 16 *
2404 CD Alphen aan den Rijn 

Laan der Continenten 184, 2404 WE Alphen aan den Rijn 
(0172) 47 02 47
alphen@basis.nl

www.basis.nl 



Omschrijving
Algemeen:
Het te realiseren nieuwbouw aan de Handelsweg 16 te Alphen aan den Rijn zal bestaan uit een 
hoogwaardig complex, zoals nu ingetekend door Freyr Architecten, met 7 bedrijfs-/kantoorunits welke alle 
voorzien zijn van eigen (parkeer)terrein en dakterras. De bestaande binnenplaats zal een 
gemeenschappelijke tuin blijven voor gebruikers. Het dak van 508 m2 zal voorzien worden van 
groenvoorzieningen en zonnepanelen.

*Nieuwbouw: Het bestaande complex word uitgebreid met een stuk nieuwbouw opbouw als kantoor of 
showroomruimte.

Bereikbaarheid:
Het gebouw is slechts op 5 autominuten van de hoofdontsluitingsweg N11 gelegen. Hierdoor is er een 
goede aansluiting met de rijkswegen A4 (Den Haag-Amsterdam) en A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem) welke 
binnen 15 autominuten bereikbaar zijn.

Het object is ook met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken, op 400 meter van bushalten (buslijn 4 en 
165) met rechtstreekse verbinding naar het station van Alphen en Zoetermeer. Tevens bieden het trein- en 
busnetwerk een rechtstreekse aansluiting met o.a. de gemeenten: Utrecht, Gouda, Leiden en Bodegraven.

Parkeerplaats(en):
Parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein.

Technische omschrijving:
De oplevering is standaard als Casco oplevering, met de volgende basis voorzieningen:
- De begane grond word voorzien van brandscheidende wanden tussen de units en met een brandoverslag 
strook rondom de scheidingen aan de plafonds, tegen brandoverslag.
- De wanden worden vlak afgewerkt met fermacel platen welke sterk en vochtbestendig zijn. 
- Er komt een meterkast in met basis aansluiting voor water, elektra 3x35 Amp, en 2 loze mantelbuizen tot 
buiten de gevel voor data of PTT.
- Er komt een rioolvoorziening voor wc en pantry.
- De trap naar etage is standaard van hout wit gegrond. 
- De bestaande gevels blijven deels gehandhaafd, de voorgevel word volgens tekening, (entree kan naar 
wens) worden uitgevoerd.
- Er komt een eenvoudig plan voor bestrating, om de entree bereikbaar te maken, of er kan zelf een ontwerp 
worden overlegt, dit tegen meer prijs. 
- De bestaande binnen vloeren begane grond worden als bestaand, (met kleine aanhelingen) opgeleverd, 
draagkracht 1000 kg/m2.
- De etage vloeren worden voorzien van brand en geluidwerende estrich vloeren, draagkracht 500kg/m2 .
-De daken etages zijn nieuw, en de overige daken worden gecontroleerd en waar nodig voorzien van 
nieuwe bitumen laag. 
- De presentatiefolder is uitsluitend om indruk te geven hoe het turn-key kan zijn, wij leveren casco op.
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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.



Oppervlakte:
Unit A: 
begane grond: 122 m²
1e verdieping: 47 m²
totaal: 169 m²

balkon/terras: 22 m²
terrein: 54 m²

Unit B: 
begane grond: 87 m²
1e verdieping: 44 m²
totaal: 131 m²

balkon/terras: 31 m²
terrein: 51 m²

Unit C: 
begane grond: 134 m²
1e verdieping: 46 m²
totaal: 180 m²

balkon/terras: 49 m²
terrein: 66 m²

Unit D: 
begane grond: 143 m²
1e verdieping: 63 m²
totaal: 206 m²

balkon/terras: 45 m²
terrein: 107 m²

Unit E: 
begane grond: 196 m²
1e verdieping: 62 m²
totaal: 258 m²

balkon/terras: 34 m²
terrein: 139 m²

Unit F: 
begane grond: 171 m²
1e verdieping: 69 m²
totaal: 240 m²
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balkon/terras: 44 m²
terrein: 153 m²

Unit F: 
begane grond: 180 m²
1e verdieping: 62 m²
totaal: 242 m²

balkon/terras: 42 m²
terrein: 200 m²

*Bovengenoemde meters zijn BVO (BRUTO VLOER OPPERVLAKTE)

Huurprijs:
Unit A: € 1.175,- per kalendermaand
Unit B: € 950,- per kalendermaand
Unit C: € 1.275,- per kalendermaand – ONDER OPTIE
Unit D: € 1.475,- per kalendermaand – ONDER OPTIE
Unit E: € 1.875,- per kalendermaand
Unit F: € 1.650,- per kalendermaand
Unit G: € 1.700,- per kalendermaand – ONDER OPTIE

Bovenstaande bedragen dienen vermeerderd te worden met BTW en eventuele bijkomende servicekosten.

Huurtermijn in overleg.

Koopsom:
Unit A: € 189.000,00
Unit B: € 159.000,00
Unit C: € 199.000,00
Unit D: € 225.000,00
Unit E: € 289.000,00
Unit F: € 285.000,00
Unit G: € 299.000,00

Prijzen zijn vrij op naam (v.o.n.) en exclusief BTW.

De verkoop geschied op basis van een koop-/aanneemovereenkomst, waarbij de levering van het 
koopgedeelte, begane grond, zal geschieden als er meerdere zijn verkocht, het koopdeel is met 
overdrachtsbelasting, het verbouwdeel, de etages zijn belast met BTW. Ter indicatie, het koopdeel is ca. 
65% van de totale koopprijs.

Oplevering:
Naar verwachting Q2 2021.
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Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 6222
Grootte: 19 are en 7 centiare
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF-TUIN

Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 6221
Grootte: 1 are en 11 centiare
Omschrijving: ERF-TUIN

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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