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Omschrijving
Algemeen
Te huur aangeboden een representatief bedrijfs-/kantoorpand staande en gelegen aan de
Ondernemingsweg 40 op het bedrijventerrein "Rijnhaven" in Alphen aan den Rijn. Het gebouw heeft een
moderne, zeer representatieve uitstraling en is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die behoefte hebben
aan werkplaats, kantoor, opslag of anderszins, met zeer goede parkeermogelijkheden.

Bereikbaarheid/locatie
Het object is gesitueerd aan de Ondernemingsweg te Alphen aan den Rijn en ligt op een gunstige locatie
langs de verbindingsweg van het stadshart naar de hoofd ontsluitingswegen de N11 en de N207.

Oppervlakte/indeling
Totaal circa 750 m², verdeeld over circa 590 m² bedrijfsruimte* en circa 160 m² kantoor op de 1e verdieping.

*dit is inclusief entresolvloer, zonder deze vloer is de oppervlakte 420 m2.

Parkeerplaatsen
Voor het object zijn 4 parkeerplaatsen aanwezig.

Opleveringsniveau
Het opleveringsniveau zal afwijken van de foto's vanwege lopende renovaties aan de bedrijfs- kantoorruimte.

Bedrijfsruimte:
- loopdeur
- overheaddeur
- betonvloer met coating
- stopcontacten
- lichtstraten
- meterkast
- krachtstroom
- trap naar de 1e verdieping

Kantoor:
- stopcontacten
- airco units in elke kamer
- verlichtingsarmaturen
- te openen ramen
- douche
- wc
- pantry

Koopsom
Nader overeen te komen.

Huurprijs
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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.



€ 3.750,= per maand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
Huurder dient de voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

Omzetbelasting
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die
recht geven op aftrek van BTW. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een
onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens
hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de
wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur
der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor
verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van
de huurovereenkomst.

Aanvaarding
In overleg.

Huurtermijn
5 jaar met aansluitend een optietermijn van 5 jaar. Eventuele andere huurtermijnen in overleg met eigenaar
mogelijk.

Huurprijsbetaling
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke
maand bij vooruitbetaling plaats.

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom
storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover
verschuldigde omzetbelasting.

Huurprijsaanpassing
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" (2015=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Courtage
Mocht door bemiddeling van ons een transactie tot stand komen, zult u hiervoor geen kosten of courtage
verschuldigd zijn.

Overig
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Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met ons.
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