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Omschrijving
Algemeen:
Multifunctionele bedrijfsruimte met uitzicht op het water voor verhuur beschikbaar!

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 Maximabrug.

Het object zelf is netjes afgewerkt en van alle gemakken voorzien, kortom een ideale plek voor onderneming.

Oppervlakte:
Bedrijfsruimte: circa 200 m²
Tussenverdieping: circa 74 m² (ingericht als kantoorruimte)

Parkeerplaats(en):
Parkeren is mogelijk aan de voorzijde of in de directe omgeving.

Huurprijs: 
€ 1.750,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en 
bijkomende servicekosten.

Servicekosten:
Nader te bepalen.

De servicekosten zullen o.a. bestaan uit voorschot gas, water, elektra en VvE kosten.

BTW: 
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan 
verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot 
belaste verhuur in te dienen.

Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek 
tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 
gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de 
ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.
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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.



Huurprijsherziening: 
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, maar kan snel.

Opleveringsniveau: 
Bedrijfsruimte:
* heater
* betonvloer
* elektra-aansluitingen
* verlichting
* elektrische overheaddeur van ca. 4 meter
* hoogte ca. 4.30 m¹
* brandhaspel
* trap naar de tussenverdieping
* tussendeur naar entree

Tussenverdieping:
* laminaatvloer
* keukenblokje
* cv middels radiatoren
* kabelgoten v.v. elektra- en internetaansluitingen
* verlichting
* ramen met zicht op de bedrijfsruimte

Algemeen:
* gedeelde entree
* gedeelde toilet
* bouwjaar 2003

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurtermijn:
Flexibele huurtermijnen, echter met een minimale contractperiode van 1 (één) jaar.
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Kadastrale gegevens:
Gemeente: Oudshoorn 
Sectie: C
Nummer: 9767
Grootte: 247 m²
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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