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Omschrijving
Algemeen:
Zeer centraal gelegen solitair kantoorpand van in totaal ca. 210 m² gelegen op het kleinschalige
bedrijventerrein Keer-Weer te Zoeterwoude. Het pand kenmerkt zich door haar courante maatvoering en
goede bereikbaarheid. Het object is uitermate geschikt voor kantoorwerkzaamheden.

In de directe omgeving zijn onder andere Restaurant La Place, Ilias Delicatessen alsmede diverse bedrijven
gevestigd.

Bereikbaarheid:
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Rijksweg A4 alsmede de Provinciale weg N11.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer is tevens als goed te kenmerken. Diverse bushalten bevinden zich in
de directe omgeving van het bedrijfsverzamelgebouw.

Bushalte aanwezig op 4 minuten loopafstand.

De dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
A4 op 0,3 km hemelsbreed met 2 min reistijd over een route van 0,7 km;
A44 op 4,9 km hemelsbreed met 13 min reistijd over een route van 7,7 km;
A12 op 9,0 km hemelsbreed met 14 min reistijd over een route van 10,6 km.

Oppervlakte:
Begane grond: ca. 210 m² kantoorruimte.
Kelder: ca. 150 m2 opslagruimte

Parkeerplaats(en):
Rond het pand zijn circa 15-20 parkeerplaatsen beschikbaar.

Huurprijs:
€ 43.000,- per jaar, te vermeerderen met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
Nader overeen te komen.

Huurtermijn:
5 jaar + telkens 5 optiejaren.

Opleveringsniveau:
- gietvloer
- verlichting
- toiletgroep x2
- keuken
- verwarming d.m.v. radiatoren

Huurprijsherziening:
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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.



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.

Aanvaarding:
In overleg.

Bestemming:
Enkelbestemming kantoor.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Zoeterwoude
Sectie: E
Nummer: 4001
Grootte: 1.161 m²

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van de eigenaar.
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