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Omschrijving
Algemeen:
Te koop aangeboden een representatief solitair bedrijfs-/kantoorpand staande en gelegen aan de J.
Keplerweg 10J te Alphen aan den Rijn op bedrijventerrein "Molenwetering". Het object beschikt over circa 66
m² bedrijfsruimte en 66 m² kantoorruimte. Het object is voor diverse productie-, en opslag doeleinden in
combinatie met kantoor geschikt.

Deze hoogwaardige nieuwbouwontwikkeling aan de J. Keplerweg heeft een opvallende signatuur. De
bedrijfsverzamelgebouwen zijn voorzien van aluminium kozijnen en de geraffineerde belijning aan de gevel
zorgt voor de dynamiek van de bedrijfspanden. Deze solide Business Units zijn vooral opgebouwd uit
duurzame materialen, betonnen vloeren en binnenwanden van kalkzandsteen. De 36 Business Units zijn
gerealiseerd door Jobo de Bouwers (2020).

Bereikbaarheid:
Het object is gesitueerd aan de J. Keplerweg te Alphen aan den Rijn en ligt op een gunstige locatie nabij de
verbindingswegen N11 en de N207 welke een goede aansluiting bieden op de snelwegen richting
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Parkeerplaatsen:
Het object is voorzien van 1 parkeerplaats aan de voorzijde (en een 2e onofficiële parkeerplaats voor de
overheaddeur).

Oppervlakte:
Bedrijfsruimte: 66 m² (begane grond)
Kantoorruimte: 66 m² (1e verdieping).

Koopsom:
€ 234.500,-, kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Technische omschrijving:
• vloerbelasting begane grond 1.000 kg/m²;
• vloerbelasting 1e verdieping 400 kg/m²;
• aluminium kozijnen;
• hand bedienbare overheaddeur;
• meterkast voorzien van standaard water aansluiting;
• meterkast voorzien van standaard elektra aansluiting;
• geen gas aansluiting;
• glasvezel;
• alarminstallatie (ter overname);
• stellingen (ter overname).

De bedrijfsunit wordt in de huidige staat opgeleverd.

Aanvaarding:
In overleg.
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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.



Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8463
App. Index: A17

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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