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Omschrijving
Algemeen
Het betreft hier een perceel van in totaal circa 55.000 m² bouwgrond gelegen aan de Staalweg 2-6 te Alphen
aan den Rijn.
Het perceel zal worden gesplitst in verschillende kavels welke variëren vanaf circa 1.073 m² tot circa 10.433
m². Desgewenst is het mogelijk om kavels te combineren indien een grotere kavel wenselijk is.

Bereikbaarheid/locatie
De kavels zijn 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).

Bestemmingsplan
- Bedrijfsdoeleinden
- Milieucategorie tot en met 4 (deels)
- Bebouwingspercentage 70%
- Goot- en nokhoogte maximaal 15 meter
Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de Gemeente Alphen aan den Rijn of
de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Oppervlakte/indeling
Kavel 1 circa 4.133 m² > OVB VERKOCHT
Kavel 2 VERKOCHT
Kavel 3 VERKOCHT
Kavel 4 VERKOCHT
Kavel 5 VERKOCHT
Kavel 12 circa 4.472 m² > OVB VERKOCHT
Kavel 13 VERKOCHT
Kavel 14 VERKOCHT
Kavel 15 VERKOCHT
Kavel 16 VERKOCHT
Kavel 17 VERKOCHT
Kavel 18 VERKOCHT
Kavel 19 VERKOCHT
Kavel 20 VERKOCHT

Grootte van de kavel is inclusief aandeel in het gemeenschappelijke terrein (toegangsweg).

Koopsom
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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.



Nader overeen te komen.

Er wordt in deze kosten koper verkocht en vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Aanvaarding
In overleg.

Vergunningen
De aanvraag en het verkrijgen van overheidsvergunningen en de daartoe te verrichten werkzaamheden voor
het te realiseren plan (waaronder de omgevingsvergunning) alsmede de vergunning voor de vestiging van
het bedrijf zijn voor rekening en risico van de koper.

Kadastrale gegevens
De kavels dienen nog kadastraal te worden gesplitst.

Bijzonderheden
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Disclaimer
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van Staalweg 2-6 te Alphen aan den Rijn. De
informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Basis Bedrijfshuisvesting Alphen
B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden
beschouwd.
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Plattegrond
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