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Omschrijving
Algemeen:
Gelegen op een strategische locatie in Alphen aan den Rijn bieden wij u deze multifunctionele en fraai 
afgewerkte bedrijfs-/kantoorgebouw met binnenplaats en buitenterrein te huur/te koop aan van 1.019 m² 
VVO groot. 

Dankzij de perfecte ligging op het bedrijventerrein Rijnhaven ten westen van Alphen aan den Rijn is het 
object goed te bereiken via de N11 die de A4 met de A12 verbindt. Op korte termijn staat er een 
revitalisering en herstructurering in de planning voor de Rijnhaven. In samenwerking met eigenaren, 
marktpartijen en gebruikers van het gebied zal Rijnhaven-Oost uitgroeien tot een werk-, woon-en 
verblijfsgebied aan de haven. Rijnhaven-Midden blijft fungeren als bedrijventerrein en profiteert van onder 
andere de betere ontsluiting en een sterkere verbinding met de rest van Alphen. 

Het onroerend goed is gebouwd in 1975.

Bereikbaarheid:
Het object 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.

Oppervlakte:
Het object beschikt, conform NEN2580, over 1.019 m² VVO bedrijfs-/kantoorruimte volledig gesitueerd op 
de begane grond.

Parkeerplaats(en):
Er zijn in totaal circa 15 parkeerplaatsen (3 aan de voorzijde en 12 aan de achterzijde) en een fietsenstalling 
op eigen terrein aanwezig. Tevens is in de omgeving ook voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Huurprijs:
€ 67.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopsom:
€ 795.000,- kosten koper, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten:
Huurder dient voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

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

Oplevering:
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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.



In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon. 

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

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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