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Omschrijving
Algemeen
Te huur aangeboden een representatief bedrijfsunit met kantoorruimte van circa 104 m2, evenredig verdeeld
over de begane grond en 1e verdieping. De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een modern
bedrijfsverzamelgebouw en heeft dankzij de ligging, nabij de rijksweg N11, uitstekende bereikbaarheid en op
loopafstand is er een bushalte aanwezig.

Het terrein zal middels een slagboom 's avonds worden afgesloten en kan worden geopend met een
telefoonnummer.

Indeling
circa 52 m² bedrijfsruimte (begane grond);
circa 52 m² kantoorruimte (1e verdieping).

Voorzieningen
Begane grond:
* handmatig bedienbare overheaddeur;
* LED-verlichting;
* vloerbelasting 1.500 kg/m²;
* vrije hoogte 4 meter;
* elektra voorzieningen.

1e verdieping:
* trap;
* elektrapunten;
* te openen ramen;
* verlichting;
* radiatoren;
* toilet;
* opstelplaats cv-installatie;
* keukenblokje.

Parkeren:
* eigen parkeerplaats.

Huurprijs
€ 795,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
€ 80,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurder dient de voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

Aanvaarding
Per direct beschikbaar.
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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.



Kadastrale gegevens
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A Nummer: 7891
Grootte : 56 m2
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)

Informatie Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs.
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