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Omschrijving
Algemeen: 
Te koop, een monumentaal vrijstaand kantoorgebouw in deels verhuurde staat. Het gebouw is gelegen 
middenin in de dorpskern aan 't Plein 1 te Zwammerdam. 

Het betreft een gezondheidscentra met diverse praktijkkamers op de begane grond en praktijk-/ 
kantoorruimte op de 1e verdieping (thans leeg). De 2e verdieping is in gebruik als opslagruimte en 
opstelplaats technische installaties.

Er zit momenteel een huisartsenpraktijk en een fysiotherapie gevestigd op de begane grond van het 
gebouw. Er komt een totale huurstroom van € 26.089,80 per jaar uit.

Zwammerdam is een dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. 
In de dorpskern van Zwammerdam is o.a. een bakkerij, café, en kleine ondernemingen gevestigd.

Bereikbaarheid:
Het object ligt op 5 autominuten afstand van de N11 welke aansluit op de A12 en de A4. Ook Bodegraven 
en Alphen aan den Rijn zijn goed bereikbaar per auto.

Oppervlakte:
Het kantoorgebouw beschikt conform de NEN2580 meetrapport in totaal over 292,2 m². 

Parkeerplaats(en):
Parkeren is mogelijk in de directe openbare omgeving. 

Koopsom:
€ 499.000,00 kosten koper, geen BTW van toepassing.

Zekerheidstelling:
Ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
Het object zal deels in verhuurde staat opgeleverd worden.

Uitgangspunten huurder(s):
Huurder: Huisartsenpraktijk Zwammerdam
Gehuurde: 89,2 m² VVO, begane grond
Huuringangsdatum: 1 april 2016
Huurtermijn: 10 (tien) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar
Indexering: Jaarlijks, per 1 april
Huurprijs: € 16.697,40 
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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.



Bijzonderheden: Geen van BTW van toepassing.

Huurder: Maatschap Van den Berg c.s. (Fysio)
Gehuurde: 46,6 m² VVO, begane grond
Huuringangsdatum: 1 april 2016
Huurtermijn: 3 (drie) jaar met verlengingsperioden van 3 (drie) jaar
Indexering: Jaarlijks, per 1 april
Huurprijs: € 9.392,40
Bijzonderheden: Geen BTW van toepassing.

Er staat 156,3 m² kantoorruimte, verdeeld over de 1e verdieping en 2e verdieping, leeg.

Dit komt neer op een totale huurstroom van € 26.089,80. exclusief leegstand

* Het metrage van de huurders is inclusief algemene omslagmeters.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: F
Nummer: 3732
Grootte: 1 a 90 ca
Omschrijving: Gezondheid
Eigendom: In volledig eigendom

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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