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Omschrijving
Op vijf minuten loopafstand van het Goudse stadshart biedt het datacenter Nieuwe Gouwe Westzijde 2 
ruimte om digitaal te ondernemen. Het betreft hier een gebouw met kantoorruimtes en een computervloer 
die Tier level 2 benadert.

Ondernemen op Bedrijvenpark De Gouwe: 
Bedrijvenpark de Gouwe is een verzameling van kantoorpanden en bedrijfsruimtes: een ideale plek voor de 
ondernemer die diensten combineert met productie of opslag met unieke bestemmingsmogelijkheden tot 
categorie 3-4. Er is voldoende parkeerruimte.

Ligging: 
Gouda is de bedrijvige entree van de zuidelijke Randstad. Het bedrijvenpark ligt aan de noordwestkant van 
Gouda op bedrijventerrein Kromme Gouwe Oost. Uw kantoor is een zichtlocatie en ligt op een op een A-
locatie aan het water. Vanuit het pand loopt u in enkele minuten naar het gezellige historische stadshart. 
Schuin aan de overzijde ligt het nieuw en representatief entreegebied van het stadshart rond Het Bolwerk 
en de Potterspoort.

Bereikbaarheid:
Gouda ligt op een kruispunt van wegen en vaarwegen, tussen Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Goede 
uitvalswegen van bedrijventerrein Kromme Gouwe Oost zorgen voor een uitstekende verbinding met onder 
andere de snelwegen, regio Alphen en de Krimpenerwaard. In twee minuten rijdt u van uw pand naar de 
A12/A20.

Datacenter en kantoren:
Nieuwe Gouwe Westzijde 2 biedt een state-of-the-art datacenter.

Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 1.065 m², waarvan 200 m² ESD-vloer en 85 m² technische ruimte. 
De omvang van de kantoren, verblijfruimtes, sanitaire voorzieningen, bergingen en trapopgangen bedraagt 
780 m²

De verhoogde, veilige ESD-vloer met under floor cooling is flexibel in te richten. De kantoorruimtes zijn zeer 
representatief en van alle gemakken voorzien, zoals de kitchenettes, de bar en meer dan voldoende 
sanitaire voorzieningen inclusief doucheruimte. De praktische verdeling in grote en kleine kantoren, 
spreekkamer en verblijfsruimte maken het tot een prima en flexibele werkplek.

Opleveringsniveau:
Dit goed beveiligde en van alle gemakken voorziene pand beschikt over: 
- camerabewaking
- brandmeldinstallatie met doormelding
- inbraakinstallatie met doormelding
- bliksemafleiding
- airconditioning
- toegangscontrole met pasjes, per deur programmeerbaar

Bereikbaarheid:
Goed, zowel met de auto, openbaar vervoer als per fiets of lopend. Gratis parkeren op eigen terrein.
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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.



Gebruik:
Representatief datacenter met kantoorruimte in een modern bedrijfsgebouw

Huurprijs:
Voor het datacenter op aanvraag. 
Kantoren € 135,- per vierkante meter inclusief servicekosten, te vermeerderen met de wettelijk 
verschuldigde omzetbelasting.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie voor 3 maanden huur met omzetbelasting en servicekosten

Huurtermijn: 
5 jaar met aansluitend een optietermijn van 5 jaar.

Opleveringstermijn: 
Per direct beschikbaar

Techniche specificaties
ESD vloer:
- 200 m²
- verhoogde vloer voor 'under floor cooling'
- 3 CCU's
- gasblussing met overdrukontlasting
- temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren
- overhead cabling
- glas en UTP aansluitingen
- A en B power feed
- 5 kooien waarvan 1 voor datacommunicatie en 4 bruikbaar
- formaat van de kooien zijn flexibel in te richten en te verwijderen
- via diverse glas en koperverbindingen met gebouw verbonden
- dockshelter met beweegbaar platform
- goederensluis voor beveiligd laden en lossen van computerapparatuur

Technische ruimte:
- 80 m²
- CCU
- UPS van 300 kVa voor kabinetten op de ESD-vloer en aangesloten computers in de kantoren
- NSA van 500 kVa voor het volledige pand
- brandstofruimte voor NSA met 3000 liter tank
- hoofdverdeler met A en B feed en onderverdelers
- ruimte voor de gasblusinstallatie
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Kantoren:
- begane grond:
• entree
• entreesluis met balie voor eventuele beveiliger
• 4 kantoorruimtes
• spreekkamer
• 3 toiletten
• 1 mindervalide toilet met urinoir
• centrale verblijfsruimte met kitchenette en bar
• facilitaire ruimte met uitstortgootsteen en opslag mogelijkheden
• doucheruimte
• voorraadruimte
• datacomruimte waar externe verbindingen binnenkomen
• 3 toegangsdeuren naar ESD-vloer
• goederenlift naar ESD-vloer

- eerste verdieping:
• 5 grote kantoorruimtes
• 2 kleine kantoorruimtes/ spreekkamers
• 2 dames toiletten
• 1 heren toilet
• 3 urinoirs
• centrale verblijfsruimte met lichtkoepel en kitchenette

- indien gewenst zijn er diverse additionele diensten zoals: 
- schoonmaak
- alarmopvolging
- camerabewaking buitenterreinen op afstand
- catering.
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