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Omschrijving
Algemeen: 
Nu in de verhuur en verkoop! Een multifunctionele ruimte wat gebruikt kan worden als winkel, diverse 
kantoordoeleinden maar ook geschikt is voor o.a. medisch, paramedisch of andere 
(dienstverlenende)organisaties.

De beschikbare ruimte ligt in de buurt "Horstenbuurt" en is in een straal van 500 meter voorzien van alle 
voorzieningsgemakken.

Bereikbaarheid:
Op een gunstige locatie nabij het winkelcentrum "De Ridderhof" en uitvalswegen naar de omliggende grote 
steden.

Met het per openbaar vervoer goed te bereiken, dankzij de tegenover gelegen bushalte (buslijn 1 en 2, 
Paddestoelweg) van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Vanaf het station zijn de 
nabijheid gelegen plaatsen als Leiden, Bodegraven en Utrecht uitstekend te bereiken.

In de directe omgeving zijn diverse scholen en recreatievoorzieningen o.a het zwembad "Aquarijn" 
gevestigd.

Parkeren:
Parkeren is mogelijk in de naastgelegen wijk.

Oppervlakte:
Het object beschikt over circa 95 m² winkel(-/praktijk)ruimte.

Huurprijs:
€ 1.150,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Koopsom:
€ 165.000,- kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
Het object zal in de huidige staat, leeg en bezemschoon worden opgeleverd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Oudshoorn
Sectie: B
Nummer: 1398
Omschrijving: Wonen met bedrijvigheid / Erf-tuin

Bestemmingsplan:
Het object valt in het bestemmingsplan "Alphen Stad" en heeft als bestemming "gemengd".
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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.



Het bestemmingsplan kunt u bij ons opvragen voor meer informatie.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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