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Omschrijving
KEPLER BUSINESS UNITS
Aan de rand van het bedrijventerrein Molenwetering langs de N11 in Alphen aan den Rijn worden 36 nieuwe 
Business Units gerealiseerd door Jobo de Bouwers. Deze hoogwaardige nieuwbouwontwikkeling aan de J. 
Keplerweg 10 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.

BUSINESS UNITS
Deze solide Business Units zijn vooral opgebouwd uit duurzame materialen, betonnen vloeren en 
binnenwanden van kalkzandsteen. Er zijn vele opties voor wat betreft de indeling en er kunnen ook 
meerdere bedrijfsunits aan elkaar gekoppeld worden. ook bestaat er de mogelijkheid om uit de vele 
koperskeuzesopties uw unit naar uw wensen te laten opleveren. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden tot het 
maken van toiletten, pantry's, diverse indelingen en daklichten.
Er is royale parkeergelegenheid voor de deur en in de veelal groene omgeving. Deze Business Units, dit in 
gebruik tot en met bedrijfsactiviteit 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten vallen, zijn uitermate geschikt voor 
beleggers in onroerend goed, ondernemers die de locatie willen gebruiken als opslagruimte of particuliere 
die meer opslagruimte wensen voor bijvoorbeeld boot of caravan.

KOOPSOM
€195.000 vrij op naam (v.o.n.) en exclusief BTW en exclusief bouwrente.

PARKEERGELEGENHEID
Bij elke grote unit horen twee parkeerplaatsen. Eventuele extra parkeerplaatsen kunnen voor € 5.000,- per 
parkeerplaats worden gekocht, dit is exclusief BTW.

BEKNOPTE 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

De gedetailleerde technische omschrijving kunt u lezen in de brochure.

VERKOOP INFORMATIE
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met:
Basis Bedrijfshuisvesting 
Prins Bernhardlaan 4
2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
0172 470247
Makelaar:
Nick van Leeuwen
n.vanleeuwen@basis.nl
Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.
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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.



AANNEMER
Jobo de Bouwers

Over Jobo de Bouwers:
Sinds 1975 is het familiebedrijf thuis in nieuwbouw, renovatie, restauratie en verbouw. Maar ook project- 
ontwikkeling en herbestemming behoren tot de activiteiten. Jobo de Bouwers is een aannemer met korte 
lijnen en duidelijk communicatie. Groot Leiden is het werkgebied. Maar ook buiten die regio zetten zij zich 
graag in om A-kwaliteit tegen een scherpe prijs te leveren. Jobo de Bouwers denkt met u mee en staat altijd 
klaar voor haar opdrachtgevers.
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