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Omschrijving
Algemeen
Gelegen bijna naast de N11 (Röntgenweg) bieden wij u deze bedrijfsunit te huur aan. Het object maakt deel
uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw en de unit zelf is turn-key en van alle gemakken voorzien. De
bereikbaarheid van de unit is uitstekend te noemen door de ligging bij naast de N11 (richting de A4 en A12)
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;
* verwarming;
* toilet;
* entresolvloer.
1e verdieping:
* in gebruik als opslag en kantoor;
* systeemplafond met LED verlichting;
* radiatoren;
* opstelplaats cv installatie;
* pantry (luxe);
* airco.
Parkeren:
* twee parkeerplaatsen.
Huurprijs
€ 775,- per maand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
Vereniging van Eigenaren
Bij het huren van dit object wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Op ons kantoor liggen
de stukken van de VvE ter inzage. Wij kunnen deze ook op verzoek naar u toesturen. Het betreft hier één
actieve VvE.
Aanvaarding
In overleg.

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