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Omschrijving
Algemeen 
Gelegen op het bedrijventerrein "De Molenwetering" bieden wij u deze turn-key bedrijfsunit te huur/te koop 
aan. De unit maakt deel uit van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw en is gelegen aan de L. 
Pasteurweg. De unit is van alle gemakken voorzien en eenvoudig zonder te veel kosten te betrekken. De L. 
Pasteurweg is een zijstraat van de doorgaande weg (A. van Leeuwenhoekweg) en is dus uitstekend 
bereikbaar. Ook per openbaar vervoer is het object goed te bereiken. Het object is ideaal voor een 
onderneming welke op zoek is naar bedrijfsruimte, werkplaats en kantoor.

Indeling
ca. 55 m² begane grond 
ca. 55 m² 1e verdieping (B.V.O.)

Voorzieningen 
Begane grond:
* entree;
* meterkast;
* trap naar de 1e verdieping;
* toegang naar de bedrijfsruimte.

Bedrijfsruimte:
* Overheaddeur
* Betonnen vloer
* Verlichting

1e verdieping:
Ingericht als kantoorruimte en voorzien van:
* pantry;
* toilet;
* radiatoren;
* systeemplafond met verlichting;
* lichtkoepels;
* ruime entree;
* kantoorunit;
* toegang naar de bedrijfsruimte.

Algemeen
* parkeren voor het object.

Servicekosten:
€ 37,50 per kalendermaand, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs:
€ 825,00 per kalendermaand, te vermeerderen met BTW.

Koopsom: 
€ 129.000,- kosten koper, te vermeerderen met BTW.
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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.



Kadaster
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7863
Index: A2

Aanvaarding
In overleg, het gehuurde zal per 4 april 2019 voor verhuur beschikbaar komen. Koop is direct bespreekbaar.

Huurtermijn:
Flexibele huurtermijnen, echter met een minimale contractperiode van 1 (één) jaar.

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