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Te koop "state of the art" bedrijfspand in de Bollenstreek

Fraaie bedrijfsruimte met een oppervlak van ca. 1.520 m2 geschikt voor gemengd gebruik.

A space with a floor of approx. 1.520 sqm

Betreft:

Het betreft hier een “high end” bedrijfspand op het goed bereikbare bedrijventerrein ‘s-
Gravendijck in Noordwijk. Het bedrijfspand bestaat uit een kantoorruimte aan de voorzijde en
een ruime bedrijfshal met goede laad- en losmogelijkheden aan de achterzijde. Het pand is niet
te vergelijken met andere bedrijfsruimte gezien de hoogwaardige afwerking en materiaalkeuze.
Zo beschikt het bedrijfspand over onder andere een dakterras, binnentuin, douches en volledige
keuken.

Het eigen voorterrein biedt ruimte voldoende parkeermogelijkheden.

A “high end” commercial property in Noordwijk at a good reachable Business park (‘s-
Gravendijck). The building exist in a office part at the front of and a storage/ logistic space at the
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backside of the building. The building has an inside garden, showers and a roof terrace.

Oppervlakte / Indeling:

De totale oppervlakte bedraagt ca. 1.520 m2 bestaande uit een kantoorruimte aan de voorzijde
van ca. 780 m2 (over 2 lagen) en een bedrijfshal van ca. 750 m2 aan de achterzijde.

The area is approx. 1.520 square meters existing of office spaces of approx 780 sqm and
storage/ logistic space of approx 750 sqm.

Parkeergelegenheid:

Parkeren is goed mogelijk op eigen terrein alwaar zich diverse eigen parkeerplaatsen aan de
voorzijde bevinden. 

There is a lot of parking space both in front as well as the side of the building.

Bereikbaarheid:

Het object is gelegen op bedrijventerrein “‘s-Gravendijck” welke vlakbij de provinciale weg
N206, de uitvalsweg naar de A44/A4 is gelegen. Tevens zijn er nabij het object diverse
openbaar vervoer voorzieningen gesitueerd.

It is situated on the business park “‘s-Gravendijck” which is close to the highway N206 and the
A44/A4 (Amsterdam- Den Haag). The building is just 20 minutes away from Schiphol Airport.
Public transport by bus is available.

Opleveringsniveau:

De ruimte wordt in huidige staat, compleet, aangeboden en is onder andere voorzien van: 

– Plafonds met verlichtingsarmaturen;
– Mechanische ventilatie;
– Kabelgoten voorzien van elektra en data bekabeling;
– Thermopane beglazing;
– Keuken;
– Deels vloerbedekking;
– Deels gietvloeren;
– Diverse luxe inpandige afgewerkte kantoorruimten;
– Fraaie ontvangstruimte en vergaderfaciliteiten;
– Toiletgroepen;
– overdekt laadperron;
– Dakterras en binnentuin;

The space is included:

– office ceilings with lights;
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– mechanic ventilation;
– cable ducts for office purposes;
– pantry;
– nice entrance;
– floor covering;
– toilets;
– floor heating in the warehouse;
– Roofterrace and garden;

Prijs informatie:

De koopsom bedraagt € 1.950.000,– kosten koper.

The selling price is € 1.950.000,–

Termijn:

Waarborgsom/bankgarantie:

Ter nakoming van de verplichtingen zal koper een waarborgsom dienen te storten in handen
van de notaris ten bedrage van 10% van de koopsom.

Huurprijsaanpassing:

Huurovereenkomst:

Locatie:
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Voor meer informatie en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact
opnemen met:

Koestraat 11
2312 XH Leiden

Telefoon vast: 071-513 74 30
Telefoon mobiel: 06- 149 71 73 4

Web: www.oranjestate.nl
Email: info@oranjestate.nl

(Deze objectinformatie is een uitnodiging om in onderhandeling te treden en geen aanbod, elke transactie met betrekking tot dit object behoeft
de uitdrukkelijke goedkeuring van de rechthebbende van dit object. Fouten en wijzigingen in deze objectinformatie worden uitdrukkelijk
voorbehouden.)
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