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Omschrijving
NIEUW IN DE VERKOOP
Een representatieve, multifunctionele bedrijfshal met kantoorverdieping ter grootte van circa 134 m²,
evenredig verdeeld over de verdiepingen met een uitstekende ligging op bedrijventerrein "De Hoefslag" in
Bleiswijk.

Bereikbaarheid:
Het object is slechts 5 autominuten verwijderd van de A12. Een bushalte bevindt zich op 6 minuten lopen
van het object met directe verbindingen naar het NS station Zoetermeer.

Oppervlakte:
Het object heeft in totaal een oppervlakte van circa 134 m², verdeeld over circa 67 m² bedrijfsruimte
gesitueerd op de begane grond en circa 67 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.

Ruime bestemmingsmogelijkheden:
- Bedrijven t/m milieucategorie 3.1
- Kantoren
- Dienstverlening

Parkeergelegenheid:
Het object beschikt over 2 voorgelegen parkeerplaatsen.

Vraagprijs:
€ 194.500,- k.k.

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal huurder een waarborgsom storten ter grootte van 10% van
de koopsom.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat te noemen "as is where is", doch reeds voorzien van:
- Afgewerkt toilet
- Pantry
- Systeemplafond op de verdieping
- Elektra
- Glasvezel kabel is reeds getrokken tot aan de bedrijfsunit.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Bleiswijk
Sectie: B
Nummer: 1687 A5

Lorentzstraat 83 - 2665 JG Bleiswijk

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.



Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Disclaimer:
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de
inhoud van deze website.
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