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Omschrijving
Algemeen
Gelegen op een unieke locatie in Alphen aan den Rijn, middenin het Stationsgebied en tegen het centrum 
aan, bieden wij u deze multifunctionele ruimte te huur aan. De ruimte is geschikt voor winkel of kantoor of 
bijvoorbeeld showroom! Het geheel word casco opgeleverd doch in overleg met allerlei voorzieningen.

De ruimte is onderdeel uitmakend van een appartementencomplex met een commerciële plint op de begane 
grond. Door de vele passantenstroom in de Stationsstraat/Prins Bernhardlaan is het een drukbezochte 
locatie.

Interesse? Neem dan contact op voor een bezichtiging.

Bereikbaarheid/locatie
De bereikbaarheid is uitstekend te noemen daar waar het NS station van Alphen aan den Rijn op 1 minuut 
loopafstand is en de rijksweg N11 met uitvalswegen naar de A12 (Utrecht) en A4 (Den-Haag / Amsterdam) 
op 10 autominuten verwijderd zijn.

Indeling
ca. 108 m² kantoorruimte, winkelruimte en of showroomruimte, volledig gesitueerd op de begane grond.

Voorzieningen
* Meterkast
* Entree
* Geïsoleerde beglazing

Algemeen:
* Parkeren in de omgeving

Huurprijs
€ 1.495,-- per maand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Desgewenst kan de unit afgebouwd worden, vraag eens naar de mogelijkheden.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient de voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer 
volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2015=100), gepubliceerd door het 
centraal Bureau voor de statistieken (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Huurbetaling

Stationsstraat 46 - 2405 BN 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.



De huurpenningen alsmede BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalendermaand.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een 
betalingsverplichting van drie maanden huur.

Huurovereenkomst
Standaard ROZ - huurovereenkomst.

Aanvaarding
In overleg.

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