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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een representatief half vrijstaand bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein ''Gouwepark'' 
te Moordrecht. Het pand is gebouwd medio 2008. De kantoorruimte is opgetrokken uit metselwerk. De 
houten kozijnen zijn voorzien van isolerende zonwerende beglazing. De kantoorruimte is hoogwaardig 
afgewerkt. De bedrijfsruimte heeft een vrije hoogte van circa 7 meter en een vloerbelasting van 1.500 kg/m².

Bereikbaarheid:
Gouwepark ligt centraal in de regio Midden-Holland in de nabijheid van het Gouwe Aquaduct. 
Het bedrijventerrein is gelegen op grond gebied van de gemeente Zuidplas en wordt omsloten door de 
rijkswegen A12 en A20. De hoofdontsluiting van Gouwepark is een kruispunt nabij de Coenecoopbrug. (Zie 
voor meer informatie over Gouwepark,www.gouwepark.nl).

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse kantoor-, showroom-, bedrijfs-, en groothandelsdoeleinden.

Oppervlakte: 
Het object beschikt over een totale oppervlakte van circa 580 m² verdeeld over:
- circa 400 m² bedrijfsruimte;
- circa 180 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
Het gebouw beschikt over een zeer compleet opleveringsniveau onder andere voorzien van:
Kantoorruimte:
- vloerverwarming;
- ruimte entree voorzien van vide;
- luxe toiletruimte;
- pantry voorziening;
- vergaderruimte;
- airconditioning;
- te openen ramen;
- zonscreens aan zonzijde;
- alarm;
- meubilair is ter overname.

Bedrijfsruimte:
- vloerbelasting 1.500 kg/m²;
- vrije hoogte circa 7 meter;
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- loopdeur;
- vloerverwarming;
- airconditioning;
- mogelijkheid tot aanbrengen van een entresolvloer.

Tevens beschikt het object over 7 parkeerplaatsen.
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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.



Koopprijs:
€ 599.000,- k.k. te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met de 
wettelijke omzetbelasting en servicekosten.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Moordrecht;
Sectie: D;
Nummer: 3818;
Grootte : 8 are 45 centiare.

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