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Omschrijving
Zoekt u kantoorruimte met bedrijfsruimte maar wilt u niet huren maar kopen? Dan is dit uw kans. Wij hebben 
beschikbaar een multifunctioneel bedrijfspand.

Het object is gelegen op het bedrijventerrein de "Heimanswetering" te Alphen aan den Rijn en maakt deel 
uit van het bedrijfsverzamelgebouw Cu-Pack. Het bedrijfsverzamelgebouw kenmerkt zich door moderne en 
eigentijdse uitstraling en is gelegen op een strategische locatie. Binnen enkele minuten bent u op de N207 
richting de A4 / A44 en binnen enkele minuten bent u op de N11 richting Utrecht / Leiden, dit met name door 
de onlangs geopende Maxima Brug. Het object zelf is netjes afgewerkt en van alle gemakken voorzien, 
kortom een ideale plek voor onderneming.

Bent u nieuwsgierig geworden of het object een keer willen bezichtigen? Neem dan contact met ons op!

Indeling
ca. 218 m² begane grond (b.v.o.)
ca. 100 m² entresol
ca. 218 m² 1e verdieping (b.v.o.)

Voorzieningen 
Begane grond:
* ruime entree;
* kantoorunit;
* toegang naar de bedrijfsruimte.

Bedrijfsruimte
* elektrische overheaddeur;
* Tl-verlichting;
* heater;
* vloerbelasting 1.500 kg/m²;
* entresolvloer.

Tussenverdieping:
* verlichting;
* pantry;
* toilet.

1e verdieping:
* verdeeld in diversen kantoorunits;
* systeemplafond met Tl-verlichting;
* verwarming;
* elektra voorzieningen;
* pantry;
* toilet;
* douche.
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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.



Algemeen
* eigen parkeerplaatsen (5 stuks);
* geïsoleerde beglazing;
* alarm installatie;
* buitencamera systeem aanwezig.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k., te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Kadaster
Gemeente: Oudshoorn
Sectie: C
Nummer: 9669
Grootte: 2 a 18 ca

Aanvaarding
In overleg.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs.
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