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Omschrijving
Algemeen
Gelegen op een gunstige locatie van het industrieterrein "Bovenland" te Ter Aar bieden wij u deze 
multifunctionele bedrijfspand te huur aan. Het pand is ideaal voor een bedrijf wat opzoek is naar een 
werkplaats met kantoor! Ter Aar is gunstig gelegen in het Groene Hart, nabij plaatsen zoals Alphen aan den 
en Nieuwkoop, hierdoor bent u uitstekend bereikbaar.

Omgeving
Het object is gelegen op het bedrijventerrein Bovenland. De afstand van het bedrijventerrein tot aan de A12 
bedraagt circa 19 kilometer en de A4 ligt op circa 10 kilometer. Schiphol bevindt zich op 21 kilometer en 
Rotterdam Airport op 48 kilometer. Wist u dat er op het bedrijventerrein 76 bedrijven zijn met een totaal van 
571 werknemers?

Indeling
ca. 78 m² bedrijfsruimte (begane grond)
ca. 78 m² kantoorruimte (1e verdieping)

Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
* Handmatig bedienbare overheaddeur
* Tl verlichting
* Vloerbelasting 1.500 kg/m²
* Meterkast
* Vloerverwarming

Kantoorruimte:
* Tl verlichting
* Radiatoren
* Keuken
* Elektra voorzieningen
* Toilet
* Opstelplaats cv installatie

Algemeen:
* Parkeren voor het object

Huurprijs:
€ 750,- per kalendermaand, geen BTW van toepassing.

Aanvaarding:
In overleg.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Ter Aar
Sectie: A
Nummer: 7692
Grootte: 77 ca

Houtweg 38 - 2461 GR Ter Aar

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.



Informatie
Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs.
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