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Omschrijving
Algemeen:
Deze bedrijfsruimte is gebouwd medio 2006 en in twee lagen opgetrokken uit sandwichpanelen rondom een 
staalconstructie. Bedrijventerrein Gouwestroom is ontwikkeld in de jaren '90 en heeft een omvang van 25 
hectare. Het is een bedrijventerrein met diverse bedrijfsactiviteiten, variërend van handels- en 
transportondernemingen tot autobedrijven en metaalverwerkende bedrijven.

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 210 m² geheel gelegen op de begane grond.

In de directe omgeving van het gebouw is voldoende ruimte voor parkeren, het buitenterrein is met klinkers 
verhard.

Bereikbaarheid:
Uitstekende bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het 
bedrijventerrein ligt op slechts enkele minuten van de rijkswegen A12 (Utrecht – Den Haag) 
en A20 (Utrecht – Rotterdam)verwijdert. Rond het gebouw bevinden zich de nodige parkeerplaatsen.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden tot en met categorie 3.1.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 210 m² bedrijfsruimte welke geheel is gelegen op de begane 
grond.

Oplevering:
In overleg.

Koopsom 
€ 215.000,- v.o.n.

Opleveringsniveau:
Het opleveringsniveau is voorzien van onder andere:
- monoliet afgewerkte betonvloer. De vloerbelasting is 3.000 kg/m².
- elektrische overheaddeur en loopdeur;
- krachtstroom;
- toiletgroep en waterpunt voor een pantryvoorziening;
- ledverlichting.

Kadaster 
Gemeente: Gouda;
Sectie: F;
Nummer: 3570;
Nog kadastraal te splitsen. Koper dient lid te worden van de nog op te richten vereniging van eigenaren.

Marconistraat 70 G* - 2809 PE Gouda

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.
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Plattegrond
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