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Omschrijving
Algemeen:
Bent u op zoek naar een kavel waar u veel vrijheid heeft om een nieuw bedrijfspand naar eigen wens te 
ontwikkelen en bouwen? Welkom op het Bedrijvenpark Leidsche Vaart in Ter Aar! Een nieuw 
bedrijventerrein gelegen op een strategische locatie in de Randstad.

Bedrijvenpark:
Het beveiligde bedrijventerrein is ontsloten aan de Westkanaalweg en aan de Paradijsweg en is buiten 
werktijd met hekken afgesloten en er is continu cameratoezicht. Er is een actief parkmanagement aanwezig 
welke de belangen behartigd voor de eigenaren voor een representatieve en goede werkomgeving.
Onder andere de volgende onderneming zijn er reeds gevestigd:
• Thijs Standbouw;
• Berry Montage;
• Van Rijn RVS;
• Vedette Jachtbouw;
• Tromp Heftrucks;
• Nog vele andere ondernemingen.

Bereikbaarheid:
Bedrijvenpark Leidsche Vaart ligt midden in het Groene Hart van de Randstad op ca. 15 minuten is Alphen 
aan den Rijn gelegen en op ca. 30 minuten auto rijden van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. 
Een perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die nationaal en internationaal ondernemen.

Grootte:
Het perceel is circa 1.196 m² groot.

Er zijn uitbreidingsmogelijkheden met het naast gelegen perceel vraag ons naar de mogelijkheden.

Koopsom:
€ 248.000,- vrij op naam en exclusief BTW.

Bestemmingsplan: 
De kavels vallen onder het bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland" en heeft als bestemming "Bedrijf". 
Deze gegevens kunt u bij de gemeente Nieuwkoop opvragen.

De belangrijkste bepalingen zijn: 
• bebouwingspercentage maximaal 100%; parkeren op eigen terrein; 
• bouwhoogte: 10 meter goothoogte en 10 meter nokhoogte; 
• bedrijven categorie 1 tot en met 3.2.
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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.



Informatie: 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor de vestiging van uw bedrijf op Bedrijvenpark Leidsche Vaart? 
Neem dan direct contact op met Nick van Leeuwen, Basis Bedrijfshuisvesting. Hij komt graag bij u langs om 
de mogelijkheden te bespreken.
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