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Omschrijving
Het betreft hier een bedrijfscomplex bestaande uit een viertal geschakelde bedrijfsunits. Elke unit betreft 
een bedrijfshal met kantoorruimte.

BEREIKBAARHEID
Het complex is met de auto vanaf de Rijksweg A44 (afslag 7, Oegstgeest) in slechts enkele autominuten 
bereikbaar. Met het openbaar vervoer is de locatie bereikbaar middels diverse buslijnen.

OPPERVLAKTE / INDELING
Het totale vloeroppervlak per unit bedraagt ca. 180 m² bedrijfsruimte. 
Thans is de ruimte ingedeeld in ca. 150 m² bedrijfshal en ca. 30 m² kantoorruimte.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Vrij parkeren op openbaar terrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed beschikt onder andere over:
- betonnen vloer
- handbedienbare overheaddeur 
- verwarming door middel van cv-installatie;
- tl-verlichtingsarmaturen
- lichtstraten
- krachtstroom

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt per unit € 15.000,-- per jaar.
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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.
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