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Omschrijving
Algemeen: 
Wordt u de nieuwe buurman of buurvrouw van Dental 365? Deze tandartspraktijk heeft recent een nieuwe 
locatie geopend in Gouda. Voor verhuur is momenteel nog circa 78 m² beschikbaar welke zeer geschikt is 
als praktijk- of kantoorruimte. Ook voor andere dienstverleners is dit een ideale plek. De totale frontbreedte 
is circa 4 meter, de situering op de drukke kruising Bleulandweg-Ridder van Catsweg staat borg voor 
maximale aandacht. Alle voorzieningen zijn in de nabije omgeving. Te denken valt hierbij aan het NS 
Station, Groene Hart Ziekenhuis, Mediplaza 'de Riddervelden', het Huis van de Stad alsmede diverse 
winkels op het Van Hogendorpplein.

Parkeren op het voorterrein is gratis.

Bereikbaarheid: 
Goede bereikbaarheid zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het pand is gelegen nabij het 
centrum, het centraal station en het Groene Hart Ziekenhuis.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse praktijk en of kantoor doeleinden dan wel voor een andere soort 
dienstverlener. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 78 m².

Oplevering: 
In overleg, per direct mogelijk.

Opleveringsniveau; 
De object is voorzien van: 
- verwarming; 
- pantry; 
- toilet ruimtes man en vrouw; 
- glazen puien;
- systeemplafond;
- inbouwarmaturen (led verlichting);
- kamerindeling;
- eigen berging voor zaken als archief.

Huurprijs: 
€ 950,- per maand, te vermeerderen met servicekosten.

Servicekosten: 
Een voorschot ten behoeve van gas, water en elektra van € 190,- per maand.
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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.



Indexering: 
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" (2000=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling: 
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met 
servicekosten.

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

Huurtermijn: 
In overleg.

Huurbetaling: 
Per maand vooruit.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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Plattegrond
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