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Omschrijving
Algemeen:
Een volledig modern afgewerkte bedrijfsunit van in totaal 166 m² BVO nu voor verkoop beschikbaar!

De representatieve bedrijfsunit is staande en gelegen aan de Ondernemingsweg 4-4b en maakt onderdeel 
uit van het bedrijfsverzamelgebouw "De Ondernemer" op het bedrijventerrein "Rijnhaven" in Alphen aan den 
Rijn.

Het gebouw heeft een moderne, representatieve uitstraling en is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die 
behoefte hebben aan werkplaats, kantoor, opslag of anderszins, met goede parkeermogelijkheden.

Interesse? Neem dan contact met ons op voor een bezichtiging.

Bereikbaarheid:
Het object is gesitueerd aan de Ondernemingsweg en ligt op een gunstige locatie langs de verbindingsweg 
van het stadshart naar de hoofdontsluitingswegen, de N11 en de N207.

Tevens is het pand per openbaar vervoer goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand 
gelegen bushalte waar vanuit het NS station van Alphen goed bereikbaar is.

Parkeerplaats(en):
De bedrijfsunit beschikt over eigen parkeerplaatsen welke gelegen zijn aan de voorzijde.

Oppervlakte:
Begane grond, bedrijfsruimte 83 m² BVO;
1e verdieping, kantoorruimte 83 m² BVO.

Het object beschikt over een NEN2580-meetrapport, deze kunt u bij ons opvragen evenals de bijbehorende 
overige documentatie.

Huursom:
Nader overeen te komen.

Koopsom: 
€ 250.000,- kosten koper en exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Opleveringsniveau:
Begane grond:
* Entree;
* Toilet;
* Meterkast;
* Verlichting;
* Handmatig bedienbare overheaddeur;
* Verwarming.
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1e verdieping:
* Systeemplafond met verlichting;
* Pantry;
* Verwarming.

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 aanduiding:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8055
Grootte: 114 m2
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Onderstaande percelen zijn een mandelig terrein (u heeft bij koop recht op 2/52e aandeel van onderstaande 
percelen)
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8021
Grootte: 280 m2
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8024
Grootte: 317 m2
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 8025
Grootte: 416 m2
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Bestemming:
Bestemmingsplan: "Rijnhaven 2015"
Bestemming: Bedrijf t/m categorie 4.1
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Voor het bestemmingsplan kunt u terecht op www.ruimtelijkeplannen.nl of vraag het bestemmingsplan bij 
ons op.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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