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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een solitair bedrijfsgebouw opgetrokken uit een stalen sandwich panelen beplating rondom 
een staalconstructie. Het stalen dak is met bitumen bedekt. Het pand heeft grotendeels een vrije hoogte van 
circa 3,80 m. Compartimentering van de ruimte is geschiedt middels verplaatsbare scheidingswanden. 
Naast het bestaande gebouw is een expeditieruimte bijgebouwd met een vrije hoogte van circa 4,30 onder 
de spanten. Verder is nog een overdekte buitenruimte gerealiseerd met twee loadingdocks. Het geheel is 
gelegen op circa 5.455 m² eigen grond.

Bereikbaarheid:
Het object is gelegen op bedrijventerrein Gouwespoor(www.gouwespoor.nl). Een modern bedrijfsterrein 
hetwelk begin 2000 is ontwikkeld. Een mix van hoogwaardige kantoor-en bedrijfsruimte. Gelegen nabij de 
A12 en A20.

Parkeerplaatsen:
Circa 36 parkeerplaatsen.

Gebruiksmogelijkheden:
Diverse bedrijfsdoeleinden en mogelijk perifere detailhandel.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 1.500 m² VVO.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
- 2 loading docks;
- centrale verwarming middels radiatoren (Nefit HR ketel, bouwjaar 2001);
- diverse compartimenten middels verplaatsbare scheidingswanden;
- entree voorzien van elektrische schuifdeuren;
- vloerbekleding voorzien van linoleum;
- kantine voorzien van diverse apparatuur; 
- diverse toiletten (d & h);
- fietsenstalling/ bergruimte.

Het geheel is gelegen op circa 5.445 m² eigen grond. Wij schatten dat het perceel thans voor 30 % is 
bebouwd. Het buitenterrein is nagenoeg volledig verhard en onderheid.

Koopsom: 
€ 1.650.000,- k.k.
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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: Gouda;
Sectie : G;
Nummer: 1.801;
Grootte: 54 are 55 ca.

Bijzonderheden:
Goedkeuring van PostNL Real Estate.

Koopovereenkomst op basis van standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate, inclusief een anti-
speculatiebeding en een volumewinstclausule.
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