
Te huur 

Linnaeusweg 1
2408 BX Alphen aan den Rijn 

Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn 
(0172) 47 02 47
alphen@basis.nl

www.basis.nl 



Omschrijving
UNIEK BEDRIJFSPAND MET KANTOOR NU VOOR VERHUUR BESCHIKBAAR!

ALGEMEEN
Het betreft hier een solitair bedrijfspand met kantoor en showroom dat turn-key zal worden opgeleverd. Door 
het hoge afwerkingsniveau kenmerkt het gebouw zich ten opzichte van andere bedrijfspanden in de 
omgeving. Evenals de locatie, doordat het bedrijfspand op een hoek is gesitueerd beschikt het pand over 
uitstekende zichtlocatie.

Het gebouw beschikt over een oppervlakte, verdeeld over 2 verdiepingen, van in totaal ca. 1.383 m² met 
eigen buitenterrein voorzien van 20 parkeerplaatsen.

Is gesitueerd op het beveiligde bedrijventerrein "Molenwetering" waar zich o.a. bedrijven bevinden als 
Kasteel Metaal, MultiCopy, Motorhuis Alphen en andere bekende lokale en nationale bedrijven.

De bedrijfsruimte is destijds omgebouwd naar moderne showroom, zoals het nu ook wordt gebruikt door 
huidige eigenaar voor het tentoonstellen van kantoor- en schoolmeubilair. Tevens zal men in de nabije 
toekomst gaan investeren in het plaatsen van zonnepanelen.

Indien gewenst kan het gehuurde compleet gemeubileerd opgeleverd worden.

BEREIKBAARHEID
De Linnaeusweg is gelegen nabij de provinciale weg N11 (Leiden-Alphen aan den Rijn-Bodegraven). 
Hierdoor is een goede aansluiting gegarandeerd met de snelwegen A4 (Den Haag-Amsterdam) en A12 
(Den Haag-Utrecht-Arnhem).

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen 
bushalten (buslijn 3 en 4) van waaruit het station van Alphen met de directe verbinding goed bereikbaar is. 
Tevens biedt het busnet goede aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en 
Bodegraven.

OPPERVLAKTE/INDELING 
Het pand beschikt in totaal over een oppervlakte van ca. 1.383 m², verdeeld over twee verdiepingen.

Indeling begane grond:
kantoorruimte: 300 m²
bedrijfsruimte: 772 m²
technische ruimte: 11 m²
Totaal begane grond: 1.083 m²

Indeling 1e verdieping:
Kantoorruimte: 300 m² 
Totaal 1e verdieping: 300 m²

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Het bijhorende buitenterrein beschikt over 20 eigen parkeerplaatsen.
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Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
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projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
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OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand zal, dankzij het hoogwaardige afwerkingsniveau, turn-key opgeleverd worden.

De bedrijfsruimte kent onder meer het navolgende opleveringsniveau:
- monolithisch afgewerkte betonvloer welke beschikt over ruim voldoende vloerbelasting;
- vrije hoogte bedrijfsruimte circa 6,0 m¹;
- verlichtingsarmaturen;
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- daglichttoetreding regelbaar via elektrisch bedienbare lamellen welke zijn gesitueerd aan de buitenzijde 
van het pand;
- krachtstroom;
- klimaatbeheersing.

De kantoorruimte kent onder meer het navolgende opleveringsniveau:
- representatieve entree met kleinschalige showroomruimte, koffiecorner en verderop een 
receptie/baliefunctie;
- systeemplafond voorzien van inbouwverlichtingsarmaturen;
- vloerafwerking gedeeltelijk tapijt en gedeeltelijk tegels;
- afgewerkte wanden;
- toiletgroep (D&H) op de begane grond;
- alarm;
- klimaatbeheersingssysteem welke de ventilatie, koeling en verwarming regelt;
- divers kabelgoten;
- houten scheidingswanden met glas;
- glazen deuren;
- kantine met luxe pantry met diverse inbouwapparatuur.

HUURPRIJS
€ 130.000, - per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

HUURTERMIJN
Huurtermijn in overleg.

HUURPRIJSBETALING
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting vindt elke 
kalendermaand bij vooruitbetaling plaats.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-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 een waarborgsom 
storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover 
verschuldigde omzetbelasting.
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HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

AANVAARDING 
In overleg met verhuurder.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7938
Grootte: 2.088 m²

Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7937
Grootte: 315 m²

BESTEMMINGSPLAN
Bestemmingsplan: Molenwetering 2013
Enkelbestemming: Bedrijf
Functieaanduiding: Bedrijf tot en met categorie 3.2.

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

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