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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een op bedrijventerrein "Goudse Poort" (www.goudsepoort.nl) solitair gelegen 
multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte alsmede verhard 
buitenterrein. Voor het pand is een ruim parkeerterrein beschikbaar.
Het complex is gelegen tegenover Go Stores Gouda (gostores.nl). Op een gedeelte van onderhavige 
complex rust een winkelbestemming.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. Afslag A12/ A20 ( Den Haag - Utrecht/ Rotterdam ) ligt direct 
aan de Goudse Poort Er rijden diverse streekbussen door de Goudse Poort en er is één constante 
verbinding met het centraal station Gouda. Parkeren is mogelijk op eigen terrein, er zijn minimaal 35 
plaatsen beschikbaar.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse winkel- en bedrijfsdoeleinden.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 4.565 m² verdeeld over:
A. Begane grond:
- winkelruimte circa 1.050 m2;
- magazijn circa 2.490 m2.

B. Eerste verdieping:
- kantoorruimte circa 1.025 m2.

Verder is nog een verhard buitenterrein van circa 900 m² naast het object gelegen.

Parkeermogelijkheden:
Parkeren is mogelijk op eigen terrein, voor het gebouw is een ruim parkeerterrein beschikbaar.

Oplevering: 
Leeg en ontruimd.

Koopsom: 
€ 2.325.000,- k.k.

Opleveringsniveau: 
onder andere voorzien van: 
Begane grond winkel/ showroom;
- kantoorruimte voorzien van airconditioning;
- systeemplafond voorzien van opdek verlichtingsarma-turen;
- toiletgroep (D/H);
- entree middels elektrische schuifdeuren.
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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.



Begane grond magazijn;
- 5 maal elektrische overheaddeur voorzien van rambe-veiliging;
- spiraal verwarming;
- hoogte: 5.7 meter;
- monoliet afgewerkte betonvloer;
- lichtstraten;
- hoogst toelaatbare vloerbelasting bedraagt 1500 kg/m2.

Kantoorruimte 1ste verdieping;
- (invalide) lift;
- toiletgroepen( D/H );
- balie;
- airconditioning;
- keukenblok voorzien van inbouwapparatuur;
- systeemplafond met zowel inbouw- als opdek verlichtingsarmaturen;
- rookmelders.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Gouda;
Sectie: M;
Nummer: 3172;
Grootte: 58 are en 60 centiare.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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