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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een in 2007 gebouwde bedrijfs- en kantoorunit onderdeel uitmakend van een 
bedrijfsverzamelcomplex van 18 bedrijfsruimten gelegen op bedrijventerrein Gouwepark in Moordrecht. De 
unit ligt prominent aan de Westbaan en kenmerkt zich door veel lichtinval. De totale vloeroppervlakte betreft 
circa 380 m² verdeeld over circa 195 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, circa 75 m² 
entresolvloer en circa 110 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Bij het 
object behoren 6 exclusief toegewezen parkeerplaatsen. Tevens zijn er voor deze unit nog 3 
parkeerplaatsen voor algemeen gebruik beschikbaar.

In de directe omgeving is een hoogwaardige mix aan bedrijven gevestigd waaronder Breur IJzerhandel, 
Centic en CarNext.com. Andere bedrijven die huisvesten op het Gouwepark zijn bijvoorbeeld HBM 
Machines, Sortimo Nederland en Autotaalglas.

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

Het bedrijventerrein wordt in de avonden en op zon en feestdagen afgesloten. Dit zorgt voor een zeer veilig 
vestigingsklimaat. Het is voor ondernemers en leveranciers 24/7 mogelijk om onderhavig bedrijfspand te 
bereiken.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse bedrijfs- en kantoordoeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 380 m² verdeeld over.
- circa 195 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
- circa 75 m² entresolvloer; 
- circa 110 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Oplevering: 
In overleg.

Koopsom: 
€ 395.000,- k.k.
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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.



Opleveringsniveau; 
Bedrijfsruimte:
- betonnen vloer op zowel de begane grond alsmede entresol;
- LED verlichtingsbakken;
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- krachtstroom;
- persluchtsysteem;
- extra watertappunt;
- heater;
- mechanische ventilatie;
- elektrische laadpunt auto.

Kantoor:
- centrale verwarming met radiatoren;
- linoleum vloer;
- pantryvoorziening;
- toiletgroep D/H;
- elektrische en inbraak- en zonwerende raambekleding;
- lamellen op de verdieping;
- te openen draaikiep ramen voorzien van dubbele beglazing;
- systeemplafond voorzien van ingebouwde LED-verlichtingsarmaturen;
- houten trap naar de verdieping;
- kabelgoten;
- alarm- en camera installatie.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Moordrecht;
Sectie: D;
Nummer: 3668.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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