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Omschrijving
Algemeen: 
Op bedrijvenpark "De Hoefslag" gelegen bedrijfscomplex bestaande uit drie geschakelde bedrijfsruimten 
met kantoorruimte met een totale oppervlakte van circa 2.811m² gelegen op circa 4.610 m² eigen grond. 

Op het dak van het gebouw zijn 164 zonnepanelen aangebracht met een vermogen 250 Wp per paneel 
(41Mwh).

Bereikbaarheid: 
De objecten zijn gelegen op het zeer centraal gelegen bedrijvenpark 'De Hoefslag'. Vanaf het bedrijvenpark 
zijn de rijkswegen A12, A13 en A20 via de N209 uitstekend bereikbaar. 

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden. De huidige bestemming is ''enkelbestemming 
bedrijventerrein'' met een functieaanduiding tot en met categorie 3.1.

Oppervlakte: 
De totale oppervlakte bedraagt circa 2.826 m² en is verdeeld over drie gebouwen waarvan twee nagenoeg 
identiek (gespiegeld) zijn:
- gebouw 1, circa 990 m² bedrijfsruimte begane grond, circa 50 m² entree en natte groep en circa 110 m² 
kantoorruimte op de 1e verdieping.
- gebouw 2, circa 990 m² bedrijfsruimte begane grond, circa 50 m² entree en natte groep en circa 110 m² 
kantoorruimte op de 1e verdieping.
- gebouw 3, circa 526 m² bedrijfsruimte. 

Voor gebouw 3 is een buitenterrein gelegen. 

Parkeermogelijkheden:
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein.

Oplevering: 
In overleg. 

Opleveringsniveau onder andere voorzien van;
Bedrijfsruimte;
- monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 2.500 kg/ m²;
- krachtstroom; 
- overheaddeuren; 
- 3 kraanbanen met takel (waarvan 2 met takelvermogen 5 ton);
- vrije hoogte deels circa 7.5 meter deels circa 5.5 meter;
- verlichting;
- vloerverwarming;
- daklichten; 
- alarminstallatie; 
- buitenverlichting; 
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- afgesloten buitenterrein.

Kantoorruimte;
- verwarming middel radiatoren;
- systeemplafonds met verlichting; 
- airconditioning; 
- pantry; 
- toiletgroepen met 1x douche; 
- kabelgoten.

Op het dak van het gebouw zijn 164 zonnepanelen aangebracht met een vermogen 250 Wp per paneel 
(41Mwh).

Koopsom:
€ 2.390.000,- k.k. 

Kadastrale gegevens:
Van 't Hoffstraat 14
Gemeente: Bleiswijk;
Sectie: C;
Nummer: 7977;
Grootte: 1.575 m².

Van 't Hoffstraat 16 en 18
Gemeente: Bleiswijk;
Sectie: C;
Nummer: 7978;
Grootte: 3.035 m².

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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