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Omschrijving
Algemeen:
De voor verhuur en verkoop beschikbare kantoorruimten betreft een kantoorunit die gelegen is aan de 
President Kennedylaan 24 te Alphen aan den Rijn.

De kantoorruimten zijn gelegen in de plint van een modern appartementencomplex in de woonwijk 
'Ridderveld', tegenover het winkelcentrum 'De Ridderhof'.

Bereikbaarheid:
Het object is gelegen nabij de doorgaande weg die aansluit op de N207 naar de Rijksweg A4. Per openbaar 
vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen bushalten van 
waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Tevens biedt het bus-/treinnetwerk goede 
aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden, Bodegraven en Utrecht

Oppervlakte:
President Kennedylaan 24:
De kantoorruimte is circa 128 m², verdeeld over de begane grond van circa 62 m² en een verdieping van 
circa 66 m².

Parkeerplaats(en):
Parkeren is mogelijk op het binnenterrein van het appartementsgebouw en in de directe omgeving.

Huurprijs:
President Kennedylaan 24:
Huurjaar 1: € 1.095,-;
Huurjaar 2: € 1.200,-;
Huurjaar 3: € 1.300,-.

Bovenstaande bedragen zijn per unit en dienen te worden vermeerderd met BTW.

Koopsom:
€ 189.000,- k.k. per unit.

Servicekosten:
Huurder dient rechtstreeks en voor eigen rekening zorg te dragen voor levering van nutsvoorzieningen en 
overige instanties.

Huurprijsherziening:
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).

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

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:
Deze objecten beschikken onder meer over het navolgende opleveringsniveau:
- energielabel C;
- dubbele openslaande entreedeur;
- achteruitgang;
- vide;
- systeemplafond met tl-verlichting in vide en verdieping;
- spiltrap naar verdieping;
- toilet met voorportaal;
- c.v. middels radiatoren;
- pantry voorzien van close-in-boiler;
- plavuizenvloer;
- alarminstallatie.

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurtermijn:
Flexibele huurtermijnen, echter met een minimale contractperiode van 1 (één) jaar.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Oudshoorn
Sectie: C
Nummer: 8321
Grootte: A34/A35/A36/A38/A39

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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