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Omschrijving
"Kantoorruimte op de verdieping, centraal gelegen in het Groene Hart!"

Algemeen:
Midden in het Groene Hart bevindt zich het bedrijvenpark Rijnhoek, een nieuw en modern bedrijvenpark, dat
zorgvuldig in het landschap is ingepast. Het gebruik van hoogwaardige materialen zoals kalkzandsteen en
prefab beton, in combinatie met gemetselde buitenmuren, maakt het bedrijfscomplex tot een uitstekend prijs-
/prestatieniveau met een hoog duurzaamheidsniveau.

De kantoorruimte wordt nog verbouwd naar het uiteindelijke opleverniveau, afhankelijk van de wensen van
de nieuwe huurder.

Bereikbaarheid:
De onderhavige ruimte is prima bereikbaar, het is gelegen aan de rijksweg N11, vlakbij de snelweg A12.
Hierdoor zijn grote plaatsen zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht snel te bereiken.

Indeling:
ca. 78 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.

Voorzieningen:
- afgewerkt toilet
- pantry
- verwarming dmv CV
- elektra
- verlichting

Parkeren:
Deze locatie heeft 2 parkeerplekken aan de voorzijde gelegen.

Huurprijs:
€ 750,- per kalendermaand, te vermeerderen met te wettelijke verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn:
3 jaar + 2 optiejaren, in beginsel, andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

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).

Huurbetaling:
Per kalendermaand vooruit.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom
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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.



storten ter grootte van (minimaal) 3 (drie) kalendermaanden huur.
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