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KENMERKEN

Overdracht

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Bedrijfshal

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2009

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 255 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 155 m²

Kantoor oppervlakte 66 m²

Totale verhuurbare vloeroppervlakte 221 m²

Vrije hoogte 7 m.

 

Locatie

Ligging Bedrijventerrein

Industrieterrein

Nabij snelweg

 

Uitrusting

Heeft een kantoor Ja





OMSCHRIJVING

TE HUUR een bedrijfsunit  gelegen op bedrijventerrein 
Huurprijs

Gouwepark te Moordrecht beschikt over een bedrijfshal en € 110,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

kantoor.
 

Een hoge bedrijfshal met een grootte van 89 m² en onder de 
Parkeerplaats

verdiepingsvloer nog 66 m².
 € 500,- per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met 
Het kantoor heeft een grootte van 66 m².
 BTW

De unit wordt voorzien van 20 zonnepanelen op het dak.
 Indien de BTW niet kan worden verrekend dan zal de 


 huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden 
Het object is gelegen op bedrijventerrein Gouwe Park, een verhoogd.

ruim opgezet bedrijventerrein in de regio Midden-Holland.
 

Per auto
 
Servicekosten

Het Gouwe Park is goed bereikbaar met de auto. Binnen Op eigen naam huurder.

enkele autominuten bent u bij de A12 en A20. 
 

Per fiets
 
Huurprijsaanpassing

Duurzaamheid is een belangrijk thema geweest bij de Jaarlijks voor het eerst één jaar na datum ingebruikname, 
ontwikkeling van het Gouwe Park. Daarom is het zal de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging 
bedrijventerrein uitstekend te bereiken met de fiets en te van het maandindexcijfer volgens consumentenprijsindex 
voet. Op het bedrijventerrein is er een netwerk van voet- en (CPI), 2015=100, reeks alle huishoudens

fietspaden aangelegd.   
 

Per OV
 
Betalingen 

Aan het begin van het bedrijventerrein is een bushalte Huur en BTW per maand vooruit

aanwezig.
 



 
Zekerheidsstelling


Vloeroppervlakte
 Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, inclusief 

De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw servicekosten en BTW.

bedraagt 221 m²
 

Verdieping        Metrage (in m² v.v.o.)
 
Huurtermijn

Begane grond   
 5 jaar, korter bespreekbaar

Bedrijfshal                        89 m²  -  vrije hoogte 7 m
 

Bedrijfs- kantoorruimte  66 m²  -  vrije hoogte 2,6 m 
 
Verlengingstermijn

1e verdieping    
 Nader overeen te komen

 Kantoor                            66 m²  -  vrije hoogte 2.6 m
 



 
Opzegtermijn


Kadastrale gegevens
 Nader overeen te komen


Gemeente Gouda, Sectie D, nummer 3805.
 

Perceeloppervlakte 255 m²
 
Overige conditiescondities




 Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 

Parkeren
 Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).


Er zijn 3 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op eigen 

terrein.
 
Aanvaarding 



 Verwachting half maart 2023


Voorzieningen
 


De ruimte op de begane grond is onder meer voorzien van: 
 
Voorbehoud

• gecoate begane grond vloer
 Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van 
• toilet
 eigenaar.

• verlichting installatie
 

• elektrische installatie
 
Algemeen

• automatisch bedienbare roldeur
 Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur 


 van dit adres. De informatie is met zorg samengesteld, maar 
De ruimte op de 1e verdieping is onder meer voorzien van:
 voor de juistheid ervan kan door Abram Makelaardij geen 
• systeemplafond
 aansprakelijkheid worden aanvaard noch aan de vermelde 
• pantry
 gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is 


 vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een 
De unit wordt voorzien van 20 zonnepanelen op het dak.
 aanbieding of offerte mag worden beschouwd.














PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE



OVER ONS
MEERWAARDE IN VASTGOED

Al sinds 2002 is Abram Makelaardij actief in de vastgoedmarkt van Gouda en omstreken. 
Door jaren lang kennis en ervaring op te doen, kennen wij de ins & outs van de regionale 
vastgoedmarkt. Bij Abram willen wij niets liever dan waarde creëren met vastgoed. dit 
doen wij vanuit een duurzame visie en met oog en hart voor mens, milieu en maatschappij.

Met een gedreven team willen we, op een open en transparante manier, elkaar en anderen 
inspireren. Op deze manier bouwen wij aan langdurige en authentieke relaties waarin 
vertrouwen, integriteit en kundigheid centraal staan. Of het nu gaat om verkoop of 
verhuur, aankoop of aanhuur, taxaties, beleggingen, advies of vastgoedbeheer, bij Abram 
Makelaardij creëren we meerwaarde in vastgoed.

ABRAM MAKELAARDIJ

info@abram.nl
0182 - 692000

Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD,  Gouda



INTERESSE?


NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Zuidelijk Halfrond 1, 2901 DD Gouda | 0182-692000 | info@abram.nl | abram.nl


