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Omschrijving
Algemeen:
Onder fraai architectuur gebouwd bieden wij u van deze bedrijfs-/kantoor(verzamel)gebouw een
bedrijfsruimte van circa 80 m² alsmede 40 m2 aangesloten kantoorruimte te huur aan. Het object is volledig
gesitueerd op de begane verdieping en is totaal ca. 120 m² groot.

Bereikbaarheid:
De J.P. Thijsseweg is een zijstraat van de doorgaande weg A. van Leeuwenhoekweg welke gesitueerd is
nabij de Rijksweg N11 (Leiden-Alphen aan den Rijn-Bodegraven). Hierdoor is een goede aansluiting
gegarandeerd met de snelwegen A4 (Den Haag-Amsterdam en A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem).

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op twee minuten loopafstand gelegen
bushalten van waaruit het station, met buslijn 3, van Alphen goed bereikbaar is. Tevens biedt het busnet
goede aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Oppervlakte:
De bedrijfsruimte beschikt over ca. 80 m².
De kantoorruimte beschikt over ca. 40 m².

Parkeerplaats(en):
Parkeren is mogelijk op de daartoe aangewezen parkeerplaats.

Huurprijs:
€ 1.295,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
€ 60,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

De servicekosten omvatten de navolgende leveringen en diensten:
- water;
- elektra.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2015=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van (minimaal)
3 kalendermaanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
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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.



Het pand beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau:
- heater;
- pantry;
- elektrisch bedienbare overheaddeur.

De kantoorunit beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau:
- gezamenlijke entree;
- heater;
- pantry;
- systeemplafond voorzien van inbouwverlichtingsarmaturen;
- laminaat
- elektra en kabelgoten voorzien van databekabeling.

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurtermijn:
In overleg

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen Aan Den Rijn
Sectie: A
Nummer: 6900

Bijzonderheden: Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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