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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een op bedrijventerrein Zoutman gelegen bedrijfsunit met 2 verdiepingen. De begane grond 
en verdieping hebben beide een oppervlakte van circa 60 m².

De nieuwe Rondweg Reeuwijk zorgt voor een goede verbinding van het bedrijventerrein met autoweg N11 
en snelweg A12. Bij de bedrijfsunit horen een tweetal eigen parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid:
Goede bereikbaarheid, bedrijventerrein Zoutman is gelegen nabij de A12 ( Den Haag, Rotterdam - Utrecht). 
Daarnaast is het pand gelegen nabij de N11 (Bodegraven - Alphen aan den Rijn – Leiden ). Door de nieuwe 
rondweg van Reeuwijk zullen de uitvalswegen nog beter te bereiken zijn. De busverbindingen zijn gelegen 
op loopafstand.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 120 m² gelijkmatig verdeeld over 2 bouwlagen.

Oplevering:
In overleg maar op korte termijn realiseerbaar.

Opleveringsniveau:
onder andere voorzien van: 
Bedrijfsruimte begane grond
- monoliet afgewerkte betonnen vloeren;
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- spoelbak; 
- loopdeur;
- krachtstroom;
- centrale verwarming;
- gasheater.

Verdieping
- verplaatsbaar traphek;
- kantine-/kantoorruimte met pantryvoorziening;
- gedeeltelijk systeemplafond met inbouwspots;
- te openen ramen;
- toiletruimte met spoelbak.

Koopprijs:
€ 165.000,- k.k., te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
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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: Reeuwijk
Sectie: B
Nummer: 4656
Grootte: 89 centiare

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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