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Omschrijving
Nieuw in de verkoop aan de Zaagmolenweg te Alphen aan de Rijn!

Unit 3 van het in 2016 gebouwde nieuwbouwproject "The Box". Een representatieve en multifunctionele
bedrijfsunit met verdiepingsvloer welke in te vullen is als kantoor-, showroom-, werkplaats- of opslagruimte.

Bereikbaarheid:
Door de ligging nabij uitvalswegen is een goede ontsluiting richting de snelwegen A12 en A4 gewaarborgd.
Eveneens is het bedrijfsobject per openbaar vervoer goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten
loopafstand gelegen bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Tevens is het
eenvoudig te bereiken via de Maximabrug.

Oppervlakte:
De bedrijfsunit heeft in totaal een vloeroppervlak van 120 m² verdeeld over 60 m² begane grond met een
vloerbelasting van 1.000 kg/m² en een betonnen verdiepingsvloer van 60 m² groot met een vloerbelasting
van 500 kg/m².

Vrije hoogte: bedrijfsruimte 3.6m / verdieping 2.5m voorzijde 4.5m achterzijde
Breed: 5.5m
Diep: 11m

Verdieping:

Overheaddeur: 3m bij 3m

Parkeerplaatsen:
2 (twee) voorgelegen parkeerplaatsen.

Aanvaarding:
In overleg

Koopsom:
€ 185.000,00 k.k. te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting

Opleveringsniveau:
- overheaddeur
- LED lichtstraten bedrijfsruimte
- krachtstroom (380A)
- voorbereiding toilet bedrijfsruimte
- voorbereiding toilet/pantry op de verdiepingsvloer
- dakdoorvoer voor ketel (intergas)

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Oudshoorn
Sectie: A
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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.



Nummer(s): 1395
Grootte (totaal): 17 are en 70 centiare*
*Gemeenschappelijk terrein

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