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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een kantoorruimte gelegen aan de Nijverheidsstraat, welke zich bevindt aan de rand van het
historische binnenstad van Gouda. De kantoorruimte maakt deel uit van een wooncomplex met een
gedeelde entree en heeft een totale oppervlakte van circa 20 m². De ruimte heeft door haar grote
raampartijen een zeer lichte en frisse uitstraling.
Bereikbaarheid:
Goede bereikbaarheid. Zowel met auto als met het openbaar vervoer. Op loopafstand bevindt zich een
bushalte die een directe aansluiting heeft met het treinstation van Gouda. De A12 (richting Den Haag en
Utrecht) is binnen enkele minuten te bereiken. Parkeren in de nabije omgeving is mogelijk.
Bouwjaar:
Omstreeks 1954.
Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse kantoordoeleinden.
Oppervlakte:
De totale oppervlakte bedraagt circa 20 m²
Oplevering:
In overleg.
Opleveringsniveau:
Onder andere voorzien van:
- Toilet inclusief fontein en afzuiginstallatie;
- Systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Verwarming middels radiatoren;
- Vloerbedekking middels tapijt;
- Afgewerkte muren.
Huurprijs:
€ 275,- per maand exclusief servicekosten.
Servicekosten:
€ 85,- per maand ten behoeve van gas, water en elektra.
Indexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2000=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met de
wettelijke omzetbelasting en servicekosten.

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.
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Huurcontract:
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).
Huurtermijn:
Minimaal 1 jaar.
Huurbetaling:
Per maand vooruit.
Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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Plattegrond
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