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Omschrijving
Algemeen
Het betreft hier kavels met verschillende metrages gelegen aan de Staalweg 4 te Alphen aan den Rijn op 
bedrijventerrein "Heijmanswetering".

Het vigerende bestemmingsplan is Heijmanswetering; 
- Bedrijfsdoeleinden 
- Bebouwingspercentage 75% 
- Goot- en nokhoogte maximaal 15 meter

Bereikbaarheid/locatie
Goede uitvalswegen zorgen voor uitstekende verbindingen met o.a. Schiphol, Amsterdam en Den Haag. 
Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen 
bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Tevens biedt het busnet goede 
aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Oppervlakte/indeling
Kavels vanaf ca. 1.544 m²

Koopsom
Op aanvraag.

Aanvaarding
In overleg.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Oudshoorn 
Sectie: C 
Perceelnummer: 4947
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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.
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