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Veerpolder 5E Warmond

bedrijfsruimte met kantoorruimte

Multifunctionele bedrijfsunit met ruim eigen terrein.

Betreft:

Te huur is deze multifunctionele bedrijfsruimte met een oppervlakte van ca. 240 m2. De unit
beschikt over een begane grond en verdieping met luxe kantoorruimte op de eerste verdieping.
Tevens beschikt de unit over een verhard buiten terrein van ca. 72 m2. E.e.a. is modern van
opzet en kent een hoogwaardig en compleet afwerkingsniveau.

Oppervlakte / Indeling:

Op de begane vloer bevindt zich een bedrijfshal (oppervlakte 120 m², vloerbelasting 1.500
kg/m²) met een hoogte van 450 cm, welke als werkplaats of magazijn kan worden gebruikt. Op
de eerste verdieping (oppervlakte eveneens 120 m²) bevindt zich een kantoorruimte en extra
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bedrijfsruimte. Het voorterrein bedraagt ca. 72 m² en de total perceeloppervlakte bedraagt ca.
192 m².

Parkeergelegenheid:

Er is voldoende, eigen, parkeerruimte beschikbaar direct voor het gehuurde.

Bereikbaarheid:

Het geheel is per eigen vervoer uitstekend bereikbaar via de rijksweg A4 (Amsterdam –
Rotterdam) en de N11 (Leiden – Utrecht).

Opleveringsniveau:

De ruimte is voorzien van:

• Toegangsdeur en een elektrische overheaddeur (410 cm hoog)
• Alarmsysteem met rookmelder
• Systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen
• Lichtstraat
• Krachtstroom-aansluitingen in de werkplaats
• Verwarming
• Vloerverwarming in de bedrijfshal
• Airconditioning
• Camerabewaking
• Slijtvast PVC-vloer en vloertegels
• Hardhouten trap
• Nooddeur aan de achterzijde
• Internet- en telefoonaansluitingen in vrijwel alle ruimtes
• Keuken met inbouwkoelkast, -oven, -vaatwasser en close-in boiler
• Sanitaire voorzieningen
• Overname van magazijnstellingen en kantoorkasten is mogelijk

Prijs informatie:

De huurprijs van het pand bedraagt € 17.500,– per jaar exclusief B.T.W. en exclusief
servicekosten.

Termijn:

De huurprijs bedraagt 5 + 5 (optie)jaren. Een afwijkende termijn is bespreekbaar.

Waarborgsom/bankgarantie:

Ter nakoming van de verplichtingen zal huurder een waarborgsom dienen te storten c.q. een
bankgarantie dienen te stellen ter grootte van 3 maanden huur inclusief de wettelijk
verschuldigde omzetbelasting (indien van toepassing).

                               3 / 5



Oranjestate Vastgoed - Veerpolder 5E Warmond
 

Huurprijsaanpassing:

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast overeenkomst de wijziging van het
Consumentenprijsindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:

De huurovereenkomst zal worden opgemaakt volgens het standaardmodel van de Raad voor
Onroerende Zaken (ROZ).

Locatie:

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