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Omschrijving
NU IN DE VERKOOP/VERHUUR:

Een uniek, goed onderhouden, representatief bedrijfspand gelegen midden in het Groen Hart van
Nederland, op bedrijventerrein "De Olm" nu voor de verkoop alsmede verhuur beschikbaar!

Het pand is gelegen aan de Transportweg 21-23, omstreeks 1998 gebouwd.

Begane grond:
- Toiletgroepen;
- Winkel- showroom;
- Horeca gedeelte (voor alle soorten horeca geschikt);
- Horeca keuken;
- Opslag keuken;
- Munitiebewaarplaats (verstevigde bunker);
- Opslagruimte;
- Archief.

Verdieping:
- Grote schietbaan;
- Kleine schietbaan;
- Kantoor/wachtruimte.

Het pand is momenteel in gebruik door VDW Schietsportcentrum Nieuwkoop B.V. voor de verhuur van
schietbanen aan verenigingen en overheidsinstellingen. Daarnaast beschikt het pand over een volledige
horecavergunning voor het exploiteren van een horecagelegenheid in de breedste zin van het woord.
Tevens zijn de binnen muren niet dragend, het pand kan naar wens heringericht worden.

Bereikbaarheid:
Het solide gebouwde kantoor-/bedrijfsgebouw is gesitueerd aan de Transportweg te Nieuwkoop en ligt op
een zeer gunstige en representatieve locatie op het bedrijventerrein "De Olm". Het bedrijventerrein is goed
bereikbaar via de N231.

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen
bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Vanaf het station zijn de nabijheid
gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Oppervlakte:
Begane grond: 587 m2
Eerste verdieping: 576 m2
Buitenterrein: 113 m2
Totaal: 1.276 m2

Parkeerplaats(en):
Parkeren is mogelijk op eigen terrein, er zijn ca. 5 parkeerplaatsen alsmede 6 plekken aan de achterzijde
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van het pand. Daarnaast beschikt het pand over naastgelegen ruime parkeergelegenheid.

Koopsom/huurprijs:
Op aanvraag.

Zekerheidstelling:
Bij koop is de zekerheidstelling ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na
ondertekening van de koopovereenkomst.
Bij verhuur is de zekerheidstelling ter grootte van 3 kalendermaanden huur inclusief servicekosten en de
wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
As is where is.
Opleveringsniveau:

Het object is o.a. voorzien van:
- entree op de begane grond;
- de verdieping is bereikbaar door middel van een bordestrap;
- systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen;
- betonnen verdiepingsvloer;
- C.V.-ketel met radiatoren (Remeha);
- horecakeuken;
- horecabar;
- dubbele toiletgroep;
- afgewerkte wanden;
- 2 schietbanen (klein/groot);
- werkplaats;
- overheaddeur (beveiligd)
- afgeschermd buitenterrein (113 m2).

Beveiliging:
- elektronisch alarm;
- camera systeem binnen en rondom het pand;
- twee stalen roldeuren.

Kadastrale gegevens:
Gemeente : Nieuwkoop
Sectie : A
Nummer : 7050-7051
Grootte : 790 m²
Omschrijving : Bedrijvigheid (industrie), erf – tuin

Ruimtelijke plannen:
Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop is hier van toepassing, bedrijven tot en met categorie 4.1 kunnen zich
hier huisvesten.
Er kan een maximale bouwhoogte worden gehanteerd van 10 meter.
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Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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Plattegrond
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