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Omschrijving
Het verharde buitenterrein is gesitueerd aan het einde van de Toegangseweg te Boskoop. Centraal gelegen 
in het Groene Hart op 5 minuten rijden van het centrum van Boskoop aan de ene kant en 5 minuten rijden 
tot aan de N11. Het perceel is volledig geasfalteerd en omgeven door een fraaie groenstrook en aan de 
voorzijde v.v. hekwerk met afsluitbare schuifpoort. Dit maakt het een ideale locatie voor opslag.

OPPERVLAKTE
Buitenterrein: 420 m²

VOORZIENINGEN
*Beveiligde toegangspoort

BESTEMMINGSPLAN
Ter plaatse is het bestemmingsplan "Buitengebied" van kracht. Het onderhavige terrein is aangewezen als 
'Bedrijventerrein' met functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 5.1.

Daarmee is het terrein geschikt voor bedrijven in de categorieën 1 tot en met 5.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten; (raadpleeg voor meer informatie het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl) en de 
relevante delen in de bijlage. De goedkeuring voor het gebruik blijft bij de eigenaar. 

HUURPRIJS
€ 700,- per maand ex. BTW 

HUURTERMIJN
5 jaar

AANVAARDING
In overleg

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente: Boskoop
Sectie: K
Nummer: 933
Grootte: 2.530 m²

Toegangseweg 50 - 2771 XM Boskoop

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.
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