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Omschrijving
Algemeen: 
Een zelfstandige kantoorvilla met ruim voldoende parkeerplaatsen op zichtlocatie aan de doorgaande weg 
"De Hoorn" is nu voor verkoop beschikbaar!

Het object is gelegen aan de Ondernemingsweg 16 te Alphen aan den Rijn en is gesitueerd op het 
bedrijventerrein "Rijnhaven".

Op korte termijn staat er een revitalisering en herstructurering in de planning voor de Rijnhaven. In 
samenwerking met eigenaren, marktpartijen en gebruikers van het gebied zal Rijnhaven-Oost uitgroeien tot 
een werk-, woon-en verblijfsgebied aan de haven. Rijnhaven-Midden blijft fungeren als bedrijventerrein en 
profiteert van onder andere de betere ontsluiting en een sterkere verbinding met de rest van Alphen.

Bereikbaarheid: 
Het object is op enkele autominuten van de Rijksweg N11 verwijderd (Leiden - Alphen aan den Rijn - 
Bodegraven). Hierdoor is een goede aansluiting gegarandeerd met de snelwegen A4 (Den Haag - 
Amsterdam) en A12 (Den Haag - Utrecht - Arnhem).

Door de komst van de 'Koningin Máximabrug' aan de 'Oude Rijn' zal het doorgaande verkeer vanuit 
Koudekerk aan den Rijn door bedrijventerrein 'Hoorn-West' richting de Rijksweg N11 worden geleid.

Tevens is het object per openbaar vervoer goed te bereiken, dankzij de op tien minuten loopafstand 
gelegen bushalte (buslijn 381) van waaruit het NS station van Alphen en Den Haag goed bereikbaar zijn. 
Vanaf het station zijn de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Oppervlakte: 
Het object beschikt over circa 339 m², verdeeld over circa 185 m² kantoorruimte op de begane grond, circa 
116 m² kantoorruimte op de eerste verdieping en circa 38 m² archiefruimte op de tweede verdieping.

Parkeerplaats(en): 
Parkeren is mogelijk aan de voorzijde van het object. U kunt via de Ondernemingsweg een zijweg in waarbij 
het mogelijk is om op privéterrein te parkeren.

Koopsom: 
€ 419.000,- kosten koper

Oplevering: 
In overleg
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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.



Opleveringsniveau: 
De kantoorvilla beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau: 
Begane grond:
- ruime entree met balie en trap naar de 1 verdieping;
- toiletgroep (dames en heren);
- kantine met pantry;
- verdeeld in diverse kantoorunits;
- systeemplafond voorzien van inbouwverlichtingsarmaturen; 
- afgewerkte wanden; 
- vloerafwerking tapijt; 
- lamellen;
- data en elektra voorzieningen;
- verwarming.

1e verdieping:
- verdeeld in diverse kantoorunits;
- vloerbedekking;
- data en elektra voorzieningen;
- verwarming;
- trap naar de 2e verdieping

2e verdieping:
- archiefruimte;
- verlichting;
- technische ruimte met de opstelplaats cv installatie.

Algemeen:
- parkeerplaatsen voor het object;
- groen aan de achterzijde van het object;
- veel daglicht toetreding.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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