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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier diverse aaneengeschakelde kantoorgebouwen, onderdeel uitmakend van de Reeuwijkse 
Poort. 
Dit complex is gelegen op de de meest centrale locatie in de Randstad en biedt ruimte voor kantoren, 
winkels, zorg gerelateerd ondernemen en ondersteunende horeca.

Het totale complex bestaat uit circa 31.500 m² V.V.O., waarvan circa 10.700 m² V.V.O. beschikbaar is voor 
de verkoop. Circa 960 m² V.V.O. van het te verkopen gebouw is verhuurd.

Vanwege de ligging aan de A12 is de attentiewaarde uitstekend. Parkeren geschiedt rondom de gebouwen 
en in de parkeergarage.

Op maaiveld bevinden zich circa 114 parkeerplaatsen voor de kantoren en circa 101 parkeerplaatsen in de 
onderliggende parkeergarage.

Bouwjaar: 
Omstreeks 1998.

Energielabel: 
Voor dit gedeelte is energielabel A van toepassing.

Bereikbaarheid: 
Reeuwijk is centraal gelegen ten opzichte van de steden als Utrecht, Den Haag en Rotterdam aan de 
rijksweg A12. Naast de Reeuwijkse Poort is een bushalte gelegen.

Parkeren: 
Parkeren is mogelijk op eigen terrein. Er zijn circa 114 parkeerplaatsen gelegen rondom het gebouw op 
maaiveld niveau alsmede circa 101 parkeerplaatsen in de onderliggende parkeergarage.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse kantoor, zorg en of winkeldoeleinden. Mogelijkheden voor horeca zijn 
bespreekbaar maar onder voorwaarden. Een combinatie van kantoor, zorg en winkel is tevens mogelijk.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 7.600 m² V.V.O. kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen en 
3.100 m² V.V.O. betreffende de ondergrondse parkeergarage. Het perceel dient nog kadastraal te worden 
(af) gesplitst.

Oplevering: 
In overleg.
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Opleveringsniveau: 
In huidige staat te noemen 'as is'. Het opleveringsniveau is onder ander voorzien van:
- liften;
- sanitaire voorzieningen;
- trappenhuis
- centrale verwarming middels radiatoren;
- systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- vloerbedekking middels tapijt;
- databekabeling;
- airco;
- lamellen;
- pantryvoorziening.

Verhuursituatie: 
Deels verhuurd aan CAG Amned B.V. en Oostelbos Van den Berg B.V.

Koopsom: 
€ 6.250.000,- k.k.

Kadastraal: 
Dient bij verkoop nog kadastraal (af) gesplitst te worden.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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