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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een in de periferie van het Goudse centrum gelegen bedrijfsunit onderdeel uitmakend van 
een kleinschalig bedrijfsverzamelcomplex. Van de in totaal 4 units zijn er momenteel nog maar 2 
beschikbaar. De units worden middels een overdekt hofje ontsloten en zijn voor bedrijfs-, kantoor-, 
hobbymatig of voor opslagdoeleinden te gebruiken.

Deze unit bestaat uit twee verdiepingen en heeft een totale vloeroppervlakte van circa 65 m² VVO. Door de 
overkapping is het mogelijk om droog te laden en te lossen. De bedrijfsunit is voorzien van een eigen water 
en elektra meter. Op de gemeenschappelijke binnenplaatsen bestaat de mogelijkheid om tijdelijk te 
parkeren.

Bereikbaarheid: 
Goede bereikbaarheid met zowel de auto, het openbaar vervoer als lopend en met de fiets.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse opslagdoeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 65 m² VVO verdeeld over:
- circa 35 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
- circa 30 m² kantoor-/opslagruimte op de eerste verdieping;

Oplevering: 
Casco.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau is cascomatig en is onder andere voorzien van:
- egale betonvloer;
- led-verlichting;
- eigen groepenkast;
- toiletpunt op de etage;
- waterpunt voor kraan en of pantry;
- handmatige overheaddeur.

Koopsom: 
€ 87.500,- k.k., te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting;

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Gouda;
Nummer: 8026;
Sectie: A4;
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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.



Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar. Koper dient lid te worden van de nog op 
te richten vereniging van eigenaren.
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