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Omschrijving
Het betreft hier een turn-key bedrijfs-/showroomunit van ca. 114 m² gelegen aan de Lageweg te Katwijk op
bedrijventerrein 't Heen. De unit maakt onderdeel uit van bedrijfsverzamelgebouw 'Businesskwartier 't Heen'.
Dit bedrijfsverzamelgebouw heeft alles in huis en is als vestigingsadres een absolute meerwaarde op uw
visitekaartje. Dit schitterend nieuwe bedrijfsverzamelgebouw biedt optimale flexibiliteit, multifunctionaliteit en
uitstraling.
Bel met Basis Bedrijfshuisvesting en maak een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.
Bouwjaar: omstreeks 2010.
BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Rijksweg A44 alsmede de Provinciale weg N206.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer is als goed te kenmerken. Diverse bushalten liggen op loopafstand.

OPPERVLAKTE / INDELING
De bedrijfs-/showroomunit beschikt over een oppervlakte van ca. 114 m² en is als volgt ingedeeld:
Tweede verdieping: ca. 57 m² bedrijfsruimte
Derde verdieping: ca. 57 m² kantoorruimte.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Vrij parkeren op het naastgelegen parkeerterrein van het bedrijfsverzamelgebouw.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het geheel wordt in de huidige staat opgeleverd en beschikt onder andere over:
Bedrijfsruimte
- elektrisch bedienbare overheaddeur(en);
- betonnen vloer;
- vrije hoogte 3,37 meter;
- verlichting;
- vrije overspanning;
- buitenverlichting;
- 13 zonnepanelen;
- in de staat waarin het zich thans bevindt;

Kantoor
- pantry met inbouwapparatuur;
- betegelde vloer;
- hangend toilet & urinoir;
- dubbele beglazing;
- alarminstallatie;
- te openen ramen;
- airconditioning;

KOOPSOM
€ 219.500,00 k.k.

SERVICEKOSTEN
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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.



VvE kosten: € 53,-- per maand.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.

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: Katwijk
Sectie: C
Nummer: 4041 A44 & A45

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

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

LOCATIE / VOORZIENINGEN
Restaurant
Op 500 m tot 1000 m

Winkel voorziening
Op 500 m tot 1000 m

Snelwegafrit
Op 1.500 m tot 2000 m

Bushalte
Op minder dan 500 m
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