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Omschrijving
TE KOOP
Voorschoterweg 17 te Valkenburg (2235 SE)

ALGEMEEN
Het betreft hier een grotendeels verhuurd bedrijfscomplex bestaande uit meerdere gebouwen van tezamen 
ca. 1.326 m² met ruim verhard buitenterrein en gesitueerd op een perceel van in totaal ca. 2.364 m². 
De gebouwen liggen direct aan de Rijn en op zichtlocatie vanaf provinciale weg N206 op de grens van 
Leiden en Katwijk. In de directe omgeving van het onroerend goed zijn onder andere Limes, Ouwehand 
Bouw, Parlevliet & Van der Plas, Bristol, Kwantum en Hotel van der Valk Leiden gevestigd.
Het onroerend goed kenmerkt zich door mogelijke herontwikkelingskansen. 
Bouwjaar: omstreeks 1970, 2017 heeft er een nieuwbouwontwikkeling.

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer zeer goed bereikbaar via de N206 en A44. De bereikbaarheid per openbaar 
vervoer is eveneens goed. Het kantoor is op loopafstand van het Transferium gelegen, met vele 
busverbindingen naar onder andere Leiden (om de tien minuten), Bollenstreek en Den Haag (om de 10 
minuten).

LOCATIE / LIGGING 
Aan vaarwater

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Het getaxeerde onroerend ligt op de grens van Leiden en Katwijk.

Met 117.342 inwoners is Leiden, naar inwoneraantal gemeten, na Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en 
Dordrecht de vijfde gemeente van Zuid-Holland. De agglomeratie Leiden, met de randgemeenten 
Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten en Zoeterwoude, telt ruim 250.000 inwoners. Leiden is de 
grootste gemeente in de circa 400.000 inwoners tellende regio Holland Rijnland.

De Sleutelstad, zoals de bijnaam van de stad luidt, heeft de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is 
de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten, monumentale bouwwerken 
en hofjes

Katwijk is een gemeente in het noordwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het verstedelijkte 
dorp is verreweg de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek, met een belangrijke regionale functie.

Snelwegafrit 
Op minder dan 500 m

Afstand tot N.S. Station
Op 2000 m tot 3000 m

Winkel voorziening
Op minder dan 500 m
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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.



OPPERVLAKTE / INDELING
Het onroerend goed van in totaal ca. 1.326 m² is als volgt ingedeeld:
Begane grond: ca. 750 m² bedrijfsruimte-/showroom.
Verdieping: ca. 300 m² kantoorruimte.
Tevens zijn er 3 bedrijfsunits van elk ca. 92 m² (incl. ca. 12 m² kantoorruimte) gesitueerd op het perceel. 
Derhalve zijn er in totaal 5 huureenheden. 
De totale huurprijs bedraagt momenteel € 81.500,00 per jaar (excl. BTW).

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Meer dan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
Vrij parkeren op openbaar terrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed beschikt onder andere over:
Bedrijfsruimte 
- overheaddeuren
- betonnen vloer 
- heaters
- krachtstroom
- tl-verlichting
Kantoor
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen
- kantine
- dubbele toiletgroep
- scheidingswanden
- cv-verwarming
- kabelgoten
- dubbele beglazing

KOOPSOM
€ 1.150.000,00 k.k.

OMZETBELASTING
Indien verkoper dit wenst kiezen partijen voor een met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.

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

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Valkenburg 
Sectie: A
Nummers: 2824 & 4458
Groot: 2.364 m²
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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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