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Omschrijving
In dit bedrijfsverzamelgebouw aan de Touwbaan 38 in Leiderdorp vind je FlexiZone; het creatieve 
flexconcepts voor zzp-ers, mkb-ers en startups. Bij FlexiZone vindt je multifunctionele werkruimte die bij je 
past. Of je nu op zoek bent naar een kant-en-klaar kantoor, werkplaats, studioruimte of opslag – alles onder 
1 dak. Combineer ruimte zo lang het jou uitkomt. En profiteer van alle moderne voorzieningen binnen een 
vrije, sociale en inspirerende werkomgeving.

FlexiZone workbox - Creatieve werkruimte voor de lichte maakindustrie
FlexiZone storage - Volledig afgesloten en beveiligde opslagruimte 24/7 toegankelijk
FlexiZone office - Full service en volledig ingericht kantoor vanaf 2 werkplekken
FlexiZone desk - Jouw eigen werkplek met alle faciliteiten van een kantoor

Dus heb jij een webshop, ben je fotograaf, ontwerper, groothandel, beauty professional, sport professional, 
meubelmaker, muzikant, producent, run jij een creatief marketing bureau of zoek jij een showroom? Kom 
dan eens kijken bij FlexiZone in Leiderdorp.

LOCATIE
Je vindt FlexiZone niet in het centrum van Leiden maar op industriële gebieden aan de rand van de grote 
stad. Daar kiezen we bewust voor. Want zo blijft onze service betaalbaar en het gebouw bereikbaar. 
Parkeren, laden en lossen? Bij Flexizone is het geen probleem. Kom dus ondernemer op de Touwbaan 38 
in Leiderdorp.

VOORZIENINGEN
ALL inclusive huurprijs inclusief:
High speed internet
Flexibel lidmaatschap
Parkeren
Servicedesk & Locatiemanager
Schoonmaakservice
Onbeperkt koffie/thee 
Volledig gemeubileerd
24/7 toegang middels toegangs- en beveiligingsapp
Digitale werkomgeving met Flexizone app
Beveiliging

OPLEVERINGSNIVEAU
Turn Key 
Kantoormeubilair
Ingerichte panty met koffie en thee faciliteiten
Radiatoren
Ingerichte gezamenlijke ruimtes
Vergaderfaciliteiten
Lift
Overheaddeur
Binnentuin
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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.



PARKEERMOGELIJKHEDEN
Vrij parkeren op openbaar terrein.
Parkeren op eigen terrein.

OPLEVERINGSDATUM
In overleg met verhuurder.

HUURPRIJS 
Prijs op aanvraag

HUURTERMIJN
Flexibel

HUURPRIJSBETALING
De betaling van de all inclusive huur, servicekosten en de (eventueel) wettelijk verschuldigde 
omzetbelasting vindt elke 1 maanden bij vooruitbetaling plaats.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag (1995=100), 
gepubli-ceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een waarborgsom storten ter grootte van 
(minimaal) 1 maand huur, alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V..
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Plattegrond
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