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Omschrijving
Algemeen
Multifunctionele bedrijfsunit te koop!

Langs de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude, op korte afstand van Rijneke Woonboulevard, is in 2010 een 
eigentijds bedrijfsgebouw ontwikkeld met 10 multifunctionele bedrijfsunits, genaamd "Rijneke Bedrijven 
Centrum" waarvan nu 1 bedrijfsunit voor verkoop beschikbaar is gekomen. De bedrijfsunit heeft een 
moderne, zeer representatieve uitstraling en is bedoeld voor bedrijven die behoefte hebben aan werkplaats, 
kantoor, showroom of anderszins, met 3 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Het bedrijfsgebouw is ontworpen door Meijer Architecten uit Leiderdorp.

* De toegevoegde foto's is van een andere unit maar geven een goed beeld weer van de Hoge Rijndijk 251.

Bereikbaarheid
In het bedrijvige gedeelte van Zoeterwoude, midden tussen het terrein van Heineken en het doorgaande 
vaarwater van de Oude Rijn is het een prima locatie voor aanbieders van producten en diensten voor de 
Leidse en Alphense regio. Door de nabije aansluiting met de N11, A4 en A12 is de bereikbaarheid optimaal.

Oppervlakte
De bedrijfsunit bestaat uit ca. 344 m² verdeeld over ca. 172 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond 
en ca. 172 m² kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping.

Koopsom
€ 325.000,- kosten koper.

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

Afwerkingsniveau
De bedrijfsunit wordt casco opgeleverd. Dit houdt in dat de wanden en plafonds als ruwe, onafgewerkte 
bouwmaterialen worden opgeleverd. De vloer is uitgevoerd in beton en monoliet (glad) afgewerkt. De 
installatie bestaat uit een meterkast, een toiletruimte, een eenvoudige pantry, een beperkte 
brandmeldinstallatie en de aanleg van nood- en vluchtwegverlichting.

Oplevering
De unit wordt opgeleverd met een eigen entreeruimte en een trappenhuis naar de verdieping. De voorgevel 
is voorzien van een grote elektrisch bedienbare sectionaaldeuren (ca. 4x4 m!) en kunststof gevelkozijnen 
met entreedeur.
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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.



* Vloeren;
De begane grondvloer is uitgevoerd als een monoliet afgewerkte betonvloer met een nuttige belasting van 
1.000 kg/m² (10 kN/m2). De vrije hoogte op de begane grond is circa 4 meter. 
De verdiepingsvloer is uitgevoerd als een kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 500 kg/m2 (5 
kN/m2). De druklaag op de kanaalplaatvloer is monoliet afgewerkt. De vrije hoogte op de verdieping is circa 
3 meter.

Vereniging van Eigenaars 
De units en het buitenterrein worden ondergebracht in een vereniging van eigenaars. De kosten voor het 
beheer en het onderhoud worden gemeenschappelijk gedragen. Het terrein is bereikbaar middels 2 in-
/uitritten, waarvan één direct aansluit op de Hoge Rijndijk.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Zoeterwoude
Sectie: B
Nummer: 4754
Grootte: 2.213 m²
Omschrijving: WONEN, ERF-TUIN

Bijzonderheden
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een afspraak.
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