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Omschrijving
Algemeen:
BELEGGING!

Het solitaire bedrijfsgebouw is nu in verhuurde staat voor verkoop beschikbaar. Het object is gesitueerd op 
het bedrijventerrein 'Molenwetering' aan de Röntgenweg 20a te Alphen aan den Rijn.

Het pand is op zichtlocatie van de rijksweg N11 en dus uitstekend bereikbaar.

Het betreft een bedrijfsgebouw wat in eigentijdse stijl onder architectuur is gebouwd en beschikt in totaal 
over 1.749 m² VVO met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

De totale huurstroom bedraagt jaarlijks € 106.260,-, exclusief BTW. Overige huurgegevens kunt u bij ons 
opvragen.

Bereikbaarheid:
Het object is zowel met de auto als per openbaar vervoer goed te bereiken.

Met de auto:
- reistijd van/naar A12: 10 minuten
- reistijd van/naar N11: 5 minuten
- reistijd van/naar Schiphol: 30 minuten

Per openbaar vervoer:
- fietsafstand van/naar CS Alphen aan den Rijn: 10 minuten
- loopafstand van/naar bus: 5 minuten

Oppervlakte:
Het object is als volgt ingedeeld:
Begane grond, kantoorruimte: 526 m² VVO
Begane grond, bedrijfsruimte: 690 m² VVO
1e verdieping, kantoorruimte: 526 m² VVO
2e verdieping, technische ruimte: 7 m²

Parkeerplaats(en):
Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein en het is mogelijk om in de directe omgeving (gratis) te 
parkeren.

Koopsom:
€ 1.290.000,- kosten koper.

Zekerheidstelling:
Ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Oplevering:
Volledig in verhuurde staat, de totale huursom bedraagt op jaarbasis € 106.260,-, exclusief BTW. 
Huurder is Fashion 2 Wear B.V.

Rontgenweg 20 a - 2408 AB Alphen aan den Rijn

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.



Vogelvlucht:
Begane grond:
Entree, meterkast en toegang tot de centrale hal. Het kantoor is ingedeeld in diverse kantoorunits en 
showroomruimte welke zijn voorzien van een systeemplafond met verlichting, verwarming, kabelgoten met 
elektra en databekabeling, airco. Verder is er nog een toiletgroep, douche en een pantry aanwezig.

Bedrijfsruimte is voorzien van een betonnen vloer, tl verlichting, stroom voorzieningen, twee 
overheaddeuren en een verwarming. De bedrijfsruimte is te bereiken via het kantoor vanaf de begane grond 
en via de trap vanaf de 1e verdieping.

1e verdieping:
Ruime hal en thans ingericht als kantoor en verdeeld in diverse kantoorunits en een showroom voorzien van 
systeemplafond met tl verlichting, airco, verwarming, kabelgoten voorzien van elektra en databekabeling, 
toiletgroep (D&H) en een ruimte kantine welke de beschikking heeft over een keukenblok.

* de kantoorruimten zijn "flexibel" in te delen door het plaatsen van deuren en de vloeren zijn o.a. voorzien 
van leisteen en parket.

2e verdieping:
Te bereiken via een vaste trap en bestaat uit een technische ruimte met de opstelplaats van de Cv-
installatie.

Het buitenterrein is deels ingericht als parkeerruimte en is voorzien van beton klinkers en groen aan de 
voorzijde.

Bestemming:
Bestemmingsplan: "Molenwetering 2013" (wordt momenteel herzien door de gemeente Alphen a/d Rijn)

Bestemming: Bedrijf, bedrijven tot en met categorie 2 kunnen zich hier vestigen.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op ruimtelijke plannen of vraag het plan bij ons op.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer(s): 7398
Grootte: 2.173 m²
Omschrijving: Bedrijvigheid (agrarisch), Erf – Tuin

Energielabel:
Het pand beschikt over energielabel A en is geldig t/m 12-11-2028.
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Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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