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Omschrijving
ALGEMEEN
Net gerealiseerde eigentijdse bedrijfsunit van ca. 178 m² op Businesspark De Keyser. Deze unit is de 
achterste in het gebouw maar door de lay-out van het businesspark is ook deze unit vanaf de Keyserswey 
uitstekend zichtbaar. Businesspark de Keyser wordt 's avonds afgesloten met een (elektrisch) toegangshek. 
Via uw eigen toegangscode is het uiteraard wel mogelijk om 24/7 uw bedrijfsruimte te bereiken. Verder 
betreft het hier een zeer eigentijdse, moderne nieuwbouw bedrijfsunit met schitterend vrij uitzicht, 3 eigen 
parkeerplaatsen op het bedrijventerrein 's-Gravendijck. Een royale vrije hoogte, elektrische overheaddeur 
en een volledige verdiepingsvloer met aan 3 zijden ramen.

Bouwjaar: 
2019 – 2020.

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via Rijksweg A44 alsmede de Provinciale wegen N206 en 
N449. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is als goed te kenmerken. Enkele bushalten bevinden zich in de 
directe omgeving van het object.

LOCATIE / LIGGING 
Bedrijventerrein

OPPERVLAKTE / INDELING
De unit beschikt over een oppervlakte van 178 m² GO (Gebruiks-Oppervlakte). De oppervlakte is inclusief 
verdiepingsvloer en derhalve gelijkmatig verdeeld over de begane grond en verdieping.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
De unit beschikt over 3 eigen parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed beschikt onder andere over onderstaande voorzieningen:
- cv ketel met vloerverwarming op de 1e verdieping
- toilet met voorportaal en fontein
- pantry met close-in-boiler
- meterkast met groepenkast
- elektrische overheaddeur
- vrije hoogte 4,2 meter
- 3 eigen parkeerplaatsen
- buiten verlichtingsarmatuur
- vloerbelasting begane grond circa 1.000 kg/m2
- vloerbelasting verdiepingsvloer circa 250 kg/m2
- monolithische afgewerkte betonnen vloer (begane grond)
- afgewerkte cementdekvloer op de verdieping
- trap met leuning en traphek
- aansluiting op gemeenteriolering
- eigen aansluitingen voor gas, elektra en water in de meterkast
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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.



KOOPSOM
€ 319.000,00 V.o.n.

SERVICEKOSTEN
De bedrijfsunit is een appartementsrecht. U bent dan ook lid van de Vereniging van Eigenaars. De 
servicekosten bedragen: ca. € 67,00 per maand.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
Per direct beschikbaar.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Noordwijk
Sectie: H
Nummer: 1186 (gedeeltelijk)

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

Collegiaal met: Heemskerk Makelaardij B.V. te Noordwijkerhout.

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Winkel voorziening
Op 500 m tot 1000 m

Snelwegafrit 
Op 3000 m tot 4000 m

Bushalte 
Op minder dan 500 m
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