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Omschrijving
Het betreft hier een representatieve bedrijfs- en kantoorunit onderdeel uitmakend van een
bedrijfsverzamelcomplex van in totaal 8 bedrijfsruimten gelegen op bedrijventerrein Zuid in Waddinxveen. De
totale vloeroppervlakte betreft circa 200 m² gelijkmatig verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.
Momenteel is de ruimte grotendeels ingericht als showroom met een deel bedrijfsruimte. Parkeren geschiedt
op het voorgelegen mandeling terrein.

In de directe omgeving is een mix aan bedrijven gevestigd waaronder DeDuurzameTuin.nl,
Stroopwafelbakkerij Markus en Houtex Houthandel. Andere bedrijven die huisvesten op het Bedrijventerrein
Zuid zijn bijvoorbeeld Baan Meubelen en Brouwerij Riethoff.

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.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 200 m² gelijkmatig verdeeld over de begane grond en eerste
verdieping.

Oplevering:
In overleg, per 1 oktober 2022.

Koopsom:
€ 285.000,- k.k.

Opleveringsniveau:
In huidige staat te noemen 'as is where is'. Het huidige opleveringsniveau en installaties zullen dan ook om
niet aan koper ter beschikking worden gesteld. Dit houdt in dat de overeen te komen koopsom inclusief het
inbouwpakket en installaties is en koper geen rechten kan ontlenen aan de werkbaarheid van het
inbouwpakket en installaties.

Het pand wordt in de huidige staat verkocht, doch reeds voorzien van onder andere:
- systeemplafond inclusief ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- afgewerkte kalkzandsteen wanden;
- vloer showroom voorzien van laminaat;
- centrale verwarming middels radiatoren;
- mechanische ventilatie;
- betegelde pantry ruimte inclusief koelkast;
- betegelde toiletruimte inclusief fontein;
- bedrijfsruimte voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur;
- krachtstroom;
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- weggewerkte archief opslag onder de trap;
- hardhouten trap van merbau naar de verdieping;
- betonnen verdiepingsvloer;
- lichtstraat;
- airco op de verdieping;
- aluminium kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
- tweemaal draaikiepraam inclusief ventilatierooster;
- diverse stroompunten.

Kadastrale gegevens:
gemeente: Waddinxveen;
sectie: D;
nummer: 3018.

Het buitenterrein is mandelig, wat inhoudt dat eigenaren met elkaar verantwoordelijk zijn voor dagelijks
onderhoud.

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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