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Omschrijving
ALGEMEEN
Het nieuwbouwproject bij de entree van het nieuw gebouwde bedrijventerrein aan de Staalweg te Alphen
aan den Rijn, bestaat uit twee representatieve nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouwen, bestaande uit
in totaal 44 zelfstandige en multifunctionele bedrijfsunits.

De bedrijfsverzamelgebouwen zullen een luxe en moderne uitstraling krijgen en zijn ontworpen met
hoogwaardige materialen. De gevels bestaan uit sandwichpanelen met een hoge isolatiewaarde, er worden
onderhoudsarme kunststof kozijnen toegepast en de details accentuerende entrees.

De units hebben een monolitisch afgewerkte begane grondvloer en zijn standaard voorzien van een
verdiepingsvloer. In de units van 86m2 is deze van hout, bij de 170m2 units is deze verdiepingsvloer van
beton. Daarnaast standaard voorzien van een houten trap, meterkast met aansluiting voor elektra, water en
CAI, een elektrisch bediende overheaddeur, een vuilwaterafvoer en licht- en stroompunten. Tevens kunnen
er nog opties toegevoegd worden.

Tevens heeft deze unit van 86 m2, liggend aan de weg/sloot kant, vanuit de bedrijfsruimte openslaande
deuren waarachter een vlonder wordt gebouwd zodat je de dag rustig kan opstarten en kan eindigen!

De units zijn multifunctioneel en bovendien uitermate geschikt te noemen indien u een startende
ondernemer bent of juist toe bent aan een volgende stap met uw bedrijf!

Bouwjaar: 2022

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de noordkant van Alphen alsmede de zuidkant van
Alphen via de Provinciale weg N11.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer is tevens als goed te kenmerken. Diverse bushalten bevinden zich in
de directe omgeving van het te realiseren bedrijfsverzamelgebouw.

LOCATIE / LIGGING
Bedrijventerrein

LOCATIE / VOORZIENINGEN
Snelwegafrit
Op 1.000 tot 1.500 m

Winkel voorziening
Op 1000 m

OPPERVLAKTE / INDELING
Begane grond: ca. 43 m²;
Verdieping: ca. 43 m².

PARKEERMOGELIJKHEDEN
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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.



De units van 86 m2 beschikken over een eigen parkeerplaats.

OPLEVERINGSNIVEAU
- monolitisch afgewerkte begane grondvloer
- verdiepingsvloer (hout/beton)
- handmatig bedienbare overheaddeur
- aansluiting vuilwater
- aansluiting meterkast elektra/water/CAI
- licht-/stroompunten

Meer opties zijn bespreekbaar met de aannemer.

KOOPSOM
86 m2 - € 149.990,00 V.O.N. exclusief BTW

OMZETBELASTING
Het betreft hier een met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
Q1 2023.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: C
Nummer: 11257 en 11261
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