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Omschrijving
Dit aan de Maarten Schoutenstraat gelegen bedrijfspand heeft een totale grootte van circa 810 m² VVO,
volledig gelijkvloers gelegen, en een totale hoogte van circa 3,1 meter. De huidige bestemming is bedrijf tot
en met milieucategorie 2.

Parkeren kan op eigen terrein voor het pand, hier is ruimte voor circa 6 parkeerplaatsen. Laden en lossen is
mogelijk via de dubbelen deuren aan de zijkant van het pand.

In de directe omgeving zijn stroopwafelbakkerij Markus, houthandel Houtex, SolidBE en Antiekgroothandel
Het Inboedelhuis gevestigd. Momenteel is het pand in gebruik bij A House of Happiness, deze decoratie
specialist in op maat gemaakte gordijnen maakt in Waddinxveen plaats voor een nieuwe eigenaar.

Bereikbaarheid:
Het object kent een uitstekende bereikbaarheid. Het gebouw is gelegen nabij de Provincialeweg N454. De
Rijkswegen A12 en A20 zijn met de auto binnen enkele minuten te bereiken. Tevens is de ruimte gelegen op
loopafstand van de bushalte.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden tot en met milieucategorie 2.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 810 m² VVO.

Oplevering:
In overleg.

Koopsom:
€ 630.000,- k.k.

Opleveringsniveau:
In huidige staat te noemen 'as is where is', doch reeds voorzien van:

Bedrijfsruimte:
- betonnen vloer op fundering;
- vrije hoogte circa 3,1 meter;
- entree met systeemplafond, ingebouwde verlichting, dubbel toilet met fontein;
- pantry;
- airco units;
- centrale verwarming met radiatoren en heaters (2008);
- gietvloer in het volledige pand;
- in 2009 is het platte dak voorzien van nieuwe dakbedekking.

Kadastrale gegevens:
gemeente: Waddinxveen;
sectie: D;
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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.



nummer: 2247;
grootte: 1.247 m².

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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