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Omschrijving
WONEN EN WERKEN in Zoeterwoude!

Bijzondere kenmerken:
* Gelegen naast de N206 en de A4;
* Bouwjaar 2001;
* Bedrijfsruimte totaal circa 452 m²;
* Bedrijfswoning totaal circa 130 m²;
* Gelegen nabij Leiden, Den Haag en Zoetermeer.

Het gebouw is gelegen aan de Miening in Zoeterwoude. Zoeterwoude is gunstig gelegen door de ligging 
aan de N206 richting Leiden en Zoetermeer en de A4 richting Den Haag en Amsterdam. In het dorp 
Zoeterwoude zijn de diverse voorzieningen aanwezig zoals een supermarkt en overige winkels en diverse 
horeca.

Het gebouw is gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van Zoeterwoude. Het kleinschalige 
bedrijventerrein kenmerkt zich door lokale bedrijven welke er gevestigd zijn. In de omgeving zijn ook 
woningen aanwezig, ideaal voor de sociale controle. Parkeren kan aan de voorzijde van het gebouw.

Oppervlakte:
Het pand beschikt over het navolgende metrage:

bedrijfsruimte, ca. 226 m² begane grond en ca. 226 m² 1e verdieping

Bedrijfswoning, ca. 65 m² begane grond en ca. 65 m² 1e verdieping

Voorzieningen:
Het pand beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau:

Bedrijfsruimte
- overheaddeur
- betonvloer;
- systeemplafond met verlichting;
- trap naar de bedrijfsruimte 1e verdieping.

De bedrijfsruimte is thans ingericht ten behoeve van catering. De aanwezig wanden en dergelijke kunnen 
weggehaald worden.
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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.



Bedrijfswoning:
- entree;
- meterkast;
- kamer aan de voorzijde;
- toilet;
- achterzijde de keuken;
- badkamer;
- verwarming middels radiatoren;
- systeemplafond met tl verlichting;
- trap naar de 1e verdieping.
- 1e verdieping ingericht met een kamer aan de voorzijde en een kamer aan de achterzijde.

Parkeerplaats(en):
Parkeren op eigen terrein aan de voorzijde.

Vraagprijs
€ 460.000,- kosten koper.

Zekerheidstelling:
Ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Zoeterwoude
Sectie: H
Nummer: 479
Grootte: 494 m²

Het betreft het huidige perceel. Het perceel dient bij verkoop nog nader te worden uitgemeten en te worden 
gesplitst.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar
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