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Omschrijving
Algemeen:
Het te verkopen object betreft een commerciële ruimte van 226 m² VVO, gelegen aan de Stuifzwam 2 - 6 te 
Alphen aan den Rijn. Door de ruime bestemmingsmogelijkheden kan het gebruikt worden als winkel, diverse 
kantoordoeleinden maar is ook geschikt voor o.a. medisch, paramedisch of andere 
(dienstverlenende)organisaties. Het bestemmingsplan laat ook wonen toe.

De ruimte is onderdeel uitmakend van een (appartementen)complex en ligt in de buurt "Horstenbuurt" en is 
in een straal van 500 meter voorzien van alle voorzieningsgemakken zoals o.a. het winkelcentrum de 
Ridderhof.

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.

Ruimtelijke plannen:
Bestemmingsplan: Alphen Stad, Artikel 7 Gemengd.

Meer informatie over het bestemmingsplan is te vinden op website van ruimtelijke plannen.

Oppervlakte:
226 m² commerciële ruimte, volledig gesitueerd op de begane grond. Het object is ingemeten conform NEN 
2580.

Parkeerplaats(en):
Parkeren in de directe omgeving.

Koopsom:
€ 325.000,-- kosten koper.

Opleveringsniveau:
* Entree
* Toiletgroep
* Pantry
* Werkkast
* Systeemplafond met verlichting
* Vloerbedekking
* Verwarming middels radiatoren
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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.



Servicekosten:
De servicekosten voor de Vereniging van Eigenaren bedragen € 261,96 per maand. Het bedrag is inclusief 
voorschot voor het verbruik van water en stookkosten á € 90,- per maand.

Overige stukken van de Vereniging van Eigenaren zijn op aanvraag beschikbaar.

Oplevering:
In overleg.

Zekerheidstelling:
Ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Oudshoorn 
Sectie: B
Nummer(s): 1405
App. Index: A46, A47, A48, A49, A50, A51 & A52

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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Plattegrond
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