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Omschrijving
*BESCHIKBAAR*

ALGEMEEN
Te huur aangeboden een representatieve opslagloods ter grootte van 350 m² met aangrenzend een verhard
buitenterrein ter grootte van 350 m² gesitueerd aan de Reijerskoop te Boskoop. Centraal gelegen in het
Groene Hart op 10 minuten loopafstand van het centrum van Boskoop en 2 minuten rijden tot aan de N207.
Dit maakt het een ideale locatie voor opslag.

OPPERVLAKTE
Loods: 350m²
Verhard buitenterrein: 350 m²

VOORZIENINGEN
*Overheaddeur (elektrisch)
*Krachtstroom
*Heater
*Airco
*WC unit

BESTEMMINGSPLAN
Ter plaatse is het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Boskoop-Dorp" van kracht. Het onderhavige terrein
is aangewezen als 'Bedrijventerrein' met enkelbestemming "Bedrijf".

Daarmee is het terrein geschikt voor bedrijven in de categorieën 1 tot en met 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten; (raadpleeg voor meer informatie het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl) en de
relevante delen in de bijlage. De goedkeuring voor het gebruik blijft bij de eigenaar.

HUURPRIJS
€ 2.250,- per maand ex. BTW

HUURTERMIJN
1 (een) jaar of 2 (twee) jaar

AANVAARDING
In overleg

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met de
wettelijke omzetbelasting en servicekosten.

INDEXERING
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).
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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.



HUURCONTRACT
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). De huurovereenkomst zal worden
aangevuld met bijzondere bepalingen afkomstig van verhuurder.

BTW
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.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente: Boskoop
Sectie: B
Nummer: 6324
Grootte: 1.235 m²
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