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Omschrijving
Algemeen:
Gelegen op een strategische ligging in Alphen aan den Rijn, bieden wij u deze turn key afgewerkte 
bedrijfpand te huur aan. het pand is van alle gemakken voorzien en u kunt het pand zonder teveel 
investeringen betrekken. Nabij de N11 en nabij de A. van Leeuwenhoekweg is het bedrijfspand perfect 
bereikbaar voor zowel u als voor uw klanten!

Zoekt u een representatief bedrijfspand voorzien van bedrijfshal en kantoor? Dan is dit pand absoluut een 
bezichtiging waard!

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:
ca. 288 m² bedrijfsruimte 
ca. 270 m² kantoorruimte

Parkeerplaats(en):
2 eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde en aan de zijkant van het bedrijfsgebouw zijn gedeelde 
parkeerplaatsen.

Huurprijs:
€ 40.000,- per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
€ 125,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

De servicekosten bestaan uit:
- glasbewassing;
- tuinonderhoud;
- opstalverzekering.

Huurder dient voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

BTW: 
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW.
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Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan 
verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot 
belaste verhuur in te dienen.

Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek 
tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 
gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de 
ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

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 of waarborgsom storten 
ter grootte van (minimaal) 3 kalendermaanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover 
verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
Bedrijfsruimte:
* Elektrische bedienbare overheaddeur
* Heater
* Toilet
* Meterkast
* Tl-verlichting
* Vloerbelasting 2.000 kg/m²
* Elektra voorzieningen

Kantoorruimte:
* Systeemplafond met inbouw tl verlichting
* Radiatoren
* Kabelgoten voorzien van elektra- en databekabeling
* Geïsoleerde beglazing
* Dagverblijf voorzien van pantry
* Vloerbedekking
* Archiefruimte
* Technische ruimte met opstelplaats cv-installatie
* Airco
* Elektrisch bedienbare zonwering
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Algemeen:
* Aparte entree
* Alarm installatie

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

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar, eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn 
Sectie: A
Nummer: 7912
Grootte: 355 m²
Omschrijving: Bedrijvigheid (Industrie)

Bestemmingsplan:
Bestemmingsplan: Molenwetering 2013
Functieaanduiding: Bedrijf t/m categorie 3.1

Overig:
Foto's zijn niet reeds gemaakt en kunnen afwijken van de huidige indeling/afwerkingsniveau.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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