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Omschrijving
Het betreft een zeer representatieve bedrijfs- en kantoorruimte van in totaal circa 150 m² gelegen aan de 
Teddingtonweg 28 H op het bedrijventerrein "De Olm" in Nieuwkoop. 

Oppervlakte:
In totaal gaat het om circa 113 m² bedrijfsruimte en circa 37 m² kantoorruimte gelegen op de eerste 
verdieping.

Bereikbaarheid:
Dankzij de ligging, nabij de provinciale weg N231, zijn er vele uitvalswegen zoals onder andere naar 
Nieuwkoop - Alphen aan den Rijn - Gouda - Uithoorn - Schiphol.

Ook is het object goed te bereiken met het openbaar vervoer. Een bushalte bevindt zich op enkele 
loopminuten van het object met directe busverbindingen naar Uithoorn en Alphen aan den Rijn.

Het object is 5 autominuten verwijderd van het centrum van Nieuwkoop waar diverse winkels en horeca 
gelegenheden gehuisvest zijn. 

Het natuur- en recreatiegebied de Nieuwkoopse Plassen bevindt zich op 3 autominuten rijden. 

Parkeergelegenheid:
Het object beschikt over 2 parkeerplaatsen. 

Huurprijs:
€ 1.250,- per maand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
Nader te bepalen.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
Huurtermijn in overleg.

Huurprijsbetaling:
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 
kalendermaand bij vooruitbetaling plaats.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom 
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storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de (eventueel) 
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Nieuwkoop
Sectie: A
Nummer: 7899 A8 / 7899 A9
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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