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Omschrijving
Algemeen: 
BELEGGING!

Twee verhuurde multifunctionele en aaneengeschakelde winkelruimten met inpandige garageboxen zijn nu 
voor verkoop beschikbaar. De winkelruimten zijn onderdeel uitmakend van een commerciële plint gesitueerd 
onder een kleinschalig appartementencomplex gelegen aan de Prinses Irenelaan 76 en 78 te Alphen aan 
den Rijn.

De locatie van de winkelruimten is uitstekend te noemen zowel door de bereikbaarheid als voor de vele 
faciliteiten in de directe omgeving. Dit komt doordat woon-, werk-, en winkelcentrum "De Baronie" op 2 
minuten loopafstand is verwijderd en de rijkswegen N11 en N207 op 8 autominuten.

De totale huurstroom bedraagt jaarlijks € 30.600,-, exclusief BTW. Overige huurgegevens kunt u bij ons 
opvragen.

Bereikbaarheid:
De winkelruimten zijn zowel met de auto als per openbaar vervoer goed te bereiken.

Met de auto:
- reistijd van/naar A12: 12 minuten
- reistijd van/naar N11: 8 minuten
- reistijd van/naar N207: 8 minuten
- reistijd van/naar Schiphol: 35 minuten

Per openbaar vervoer:
- fietsafstand van/naar CS Alphen aan den Rijn: 10 minuten
- loopafstand van/naar bus: 2 minuten

Oppervlakte:
De winkelruimten zijn gesitueerd op de begane grond en beschikken over de navolgende metrage:

Prinses Irenelaan 76, circa 108 m² winkelruimte;
Prinses Irenelaan 78, circa 119 m² winkelruimte.

Parkeerplaats(en):
Op het voorgelegen parkeerterrein is er de mogelijkheid voor het (tijdelijk) stallen van motorvoertuigen. In de 
directe omgeving zijn er ook voldoende parkeermogelijkheden.

Koopsom:
€ 495.000,- kosten koper.

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



Oplevering:
Beide winkelruimten zijn volledig in verhuurde staat:

Prinses Irenelaan 76:
Huurder, New York Pizza Delivery B.V.;
Huurprijs, € 15.000,- per jaar, exclusief BTW.

Prinses Irenelaan 78:
Huurder, Oaza supermarkt Polski Sklep
Huurprijs, € 15.600,- per jaar, exclusief BTW.

Totale huursom per jaar: € 30.600,-.

* De huurovereenkomsten voor alle uitgangspunten kunt u bij ons opvragen.

Bestemming:
Bestemmingsplan: "Alphen Stad" (wordt momenteel herzien door de gemeente Alphen a/d Rijn)

Bestemming: Gemengd.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of vraag het plan bij ons op.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer(s): 5748 
App. Index: A10 en A11
Omschrijving: Bedrijvigheid (detailhandel)

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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