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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een op bedrijventerrein "Zoutman" gelegen kantoorgebouw, gebouwd in medio 2001/2002, 
bestaande uit twee bouwlagen met 4 eigen parkeerplaatsen gelegen op circa 328 m² eigen grond.

De begane grond heeft een open karakter en bestaat uit 1 grote ruimte die middels de entreepartij wordt 
afgesloten. Hier bevindt zich tevens een opslagruimte met een ontsluiting naar buiten. Middels een trap is 
de verdieping te betreden. Deze bouwlaag is gesepareerd in een drietal ruimten.

Bereikbaarheid:
Goede bereikbaarheid, bedrijventerrein Zoutman is gelegen nabij de A12 ( Den Haag - Utrecht ). Daarnaast 
is het pand gelegen nabij de N11 ( Bodegraven - Alphen aan den Rijn – Leiden ). De busverbindingen zijn 
gelegen op loopafstand.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor kantoordoeleinden.

Oppervlakte:
Circa 175 m² op de begane grond.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
thans onder andere voorzien van:
- deels houten platenvloer/ deels vloerbedekking;
- begane grond voorzien van betonnen plafond met design verlichting;
- verwarming/koeling middels "VRF" (warmte terugwin) hetwelk per kamer regelbaar is;
- lamellen;
- te openen ramen;
- kabelgoten.

Huurprijs:
€ 950,- per maand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en servicekosten.

Servicekosten:
€ 35,- per vierkante meter per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Hier zijn 
kosten voor gas, water, elektra en alarm bij inbegrepen.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumenten-prijsindex CPI reeks "alle 
huishoudens" (2000=100).

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met de 
wettelijke omzetbelasting.
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Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

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.

Huurtermijn:
5+5 jaar.

Huurbetaling: 
Per kwartaal vooruit.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Voor meer informatie:
Basis Bedrijfshuisvesting Gouda B.V.
Lage Gouwe 2
2801 LG Gouda
Telefoonnummer: 0182-525700
Faxnummer: 0182-522404
E-mail: info@basis.nl
Internet: www.basis.nl
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Plattegrond
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