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Omschrijving
**DE LAATSTE 2 UNITS!**
Wij bieden momenteel de laatste hoogwaardig afgewerkte nieuwbouw bedrijfsunits aan op dit
nieuwbouwproject.

Gesitueerd aan de nieuw ontworpen Titaniumweg wordt binnenkort gestart met de bouw van 20 nieuwbouw
bedrijfsunits.

De bedrijfsunits maken onderdeel uit van een tweetal bedrijfsgebouwen waarin meerdere bedrijfsunits zijn
gesitueerd. Voor elke bedrijfsunit is er rekening gehouden met 2 parkeervakken op eigen terrein.

De gebouwen hebben een luxe en duurzame uitstraling en zijn voorzien van het volgende opleverniveau:
- Toilet onder trap BG, volledig gebruiksklaar (getegeld, plafond, verlichting, toilet, wasbakje)
- Op de verdieping wordt een rioolaansluiting (Ø50) aangebracht voor een mogelijk toekomstige pantry
(pantry door koper).
- De bedrijfsunit wordt niet voorzien van verwarming en warmtepomp, wel zal in de vloeren
vloerverwarmingsslangen worden ingestort t.b.v. toekomstig gebruik.
- Ten behoeven van oriëntatie verlichting zullen per bedrijfsunit 1 verlichtingspunt met bewegingssensor
binnen en 1 verlichtingspunt met bewegingssensor buiten op de gevel gemonteerd en aansloten worden.
- Dubbele WCD 230V op de begane grond in de bedrijfsruimte t.p.v. de meterkast
- Dubbele WCD 230V op de eerste verdieping in de bedrijfsruimte t.h.v. de meterkast
- De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer v.v.
vloerverwarmingsslangen met een nuttige belasting van 1000 kg/m2. De begane grondvloer wordt monoliet
afgewerkt. Rc-waarde vloerisolatie minimaal 3,7m2 K/W.
- De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer met een zandcement dekvloer v.v.
vloerverwarmingsslangen en een nuttige belasting van 400 kg/m2. Peilhoogte 4000+.

Vraagprijs
Unit L: 90 m2 / € 155.500,= / 2 parkeerplaatsen
Unit M: 90 m2 / € 155.500,= / 2 parkeerplaatsen

Alle units zullen V.O.N. verkocht worden en dienen vermeerderd te worden met de wettelijk (thans 21%)
verschuldigde omzetbelasting.

Locatie en bereikbaarheid
Het bedrijfsverzamelgebouw dat wordt gerealiseerd is gelegen op het bedrijventerrein de "Heimanswetering"
te Alphen aan den Rijn. Het bedrijventerrein de Heimanswetering is totaal 28 hectare (bruto) groot. Goede
uitvalswegen zorgen voor uitstekende verbindingen met onder andere Schiphol, Amsterdam en Den Haag.

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij op enkele minute loopafstand gelegen bushalte
van waaruit het NS station van Alphen aan den Rijn goed bereikbaar is.

Bushalte aanwezig op 2 minuten loopafstand;
A4 / A44 per auto te bereiken in 15 minuten (11,7 kilometer).
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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.



Bestemmingsplan
- Bedrijfsdoeleinden
- Milieucategorie tot en met 4 (deels)
Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de Gemeente Alphen aan den Rijn of
de website www.ruimtelijkeplannen.nl

VERKOOP INFORMATIE
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met:
Basis Bedrijfshuisvesting
Laan der Continenten 184
2404 WE ALPHEN AAN DEN RIJN
0172 470247
info@basis.nl / alphen@basis.nl
Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.
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