Kantoorruimte
op een toplocatie

Huurvoorwaarden

Opleveringsniveau kantoren

Huurprijsaanpassing

• Sy s teemplafond met basis ver licht ing

Jaar lijk s , voor het eer s t één jaar na ingang sdat um van
de huurovereenkoms t , op basis van de w ijziging van het
maandinde xcij fer volgens de consumentenpr ijsinde x
(CPI) reek s CPI -Wer k nemer s L aag (2015 =10 0) ,
gepubliceerd door het Cent raal Bureau voor de
St at is t iek (CBS ).

• V loeraf wer k ing
• Ver war ming en koeling

Omzetbelasting
Ver huurder wens t te opteren voor een met bt w
belas te ver huur. Indien niet geopteerd kan worden
voor een met bt w belas te ver huur, z al de huur pr ijs
met een nader vas t te s tellen bedrag worden
ver hoogd.

Huurtermijn
De minimale huur per iode bet ref t een per iode
van onbepaalde t ijd met een opzeg ter mijn van 4
maanden.

UW FULL-SERVICE KANTOORRUIMTE
CENTRAAL GELEGEN NAAST DE N11

Huurovereenkomst
Huurovereenkoms t confor m het ROZ model
kantoor r uimte en andere bedr ij f sr uimte in de zin van
ar t . 7:2 3 0A , aangev uld met bijzondere bepalingen.

Metrages

Uw makelaar

Berekend op basis van het bvo.

Huurprijsbetaling

Mar tijn S chuitemaker
Vas t goedad v iseur BOG

De bet aling van de huur, ser v icekos ten en de
wet telijk ver schuldigde omzet belas t ing v ind t
maandelijk s /elke 3 maanden bij voor ui t bet aling per
au tomat ische inc as so plaat s .

071 - 4 05 15 0 0
m.schuitemaker@deraadmakelaar s.nl

Zekerheidstelling
Bij onder tekening van de huurovereenkoms t
z al huurder een bank garant ie s tellen of een
waar bor g som s tor ten ter groot te van 3 maanden huur
en event uele ser v icekos ten , alsmede de hierover
ver schuldigde omzet belas t ing.

Locatie

Nadere informatie en/of bezichtiging:

De Raad Makelaars

Sandtlaan 38
2223 GG Katwijk

071 - 405 15 00

info@deraadmakelaars.nl
www.deraadmakelaars.nl
www.crown-bc.nl

Crown Business Center Alphen
Leidse Schouw 2, Alphen a/d Rijn

© 2020 De R aad Makelaar s
Deze infor mat ie is gehe el v r ijblij vend en ui t slui tend voor geadre s s e erde be s temd. A lle gege vens zijn door
ons me t zor g s amenge s teld. Ten aanzien van de juis t heid er van k unnen w ij e chter ge en aansprakelijk heid
aanvaarden. Deze infor mat ie is sle cht s e en ui t nodig ing om in onder handeling te t re den.
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Crown Business Center Alphen

deraadmakelaars.nl

Kantoorruimte

Crown Business
Center Alphen

— Elektrische laadvoorziening
— Postverwerking
— Glasvezel

Of u nu zzp’er bent of een groot
kantoor runt met veel werkplekken:
CBC Alphen heeft voor ieder bedrijf
een kantoorruimte op maat. Vertel
ons wat u nodig heeft om succesvol
te kunnen ondernemen en wij
bieden u graag een offerte aan!

— Vergaderruimtes
— Receptionist
— Flexibele huurconcepten
— Telefonie
— Koffie/thee
— Parkeergelegenheid
— Wifi

Vergaderen
CBC Alphen biedt een breed scala
aan vergader- en presentatiemogelijkheden. Presentatie
hulpmiddelen zoals een beamer,
flip-over, projectiescherm etc. zijn
in huis. De vergaderzalen kunnen
volledig gefaciliteerd worden met
koffie/thee en eventueel een lunch
en/of diner.

— 24 uur per dag toegang

Bereikbaarheid
w w w.deraadmakelaar s .nl
w w w.crown - bc .nl

Welkom
Het bedrijfsverzamelgebouw Crown Business Center (CBC) Alphen
is zeer centraal gelegen, direct naast de N11. De zakelijke uitstraling
van het pand spreekt veel ondernemers aan. Dit eigentijdse CBC biedt
een groot aanbod aan werkplekken en meerdere vergaderzalen,
verspreid over twee etages. Als het om faciliteiten gaat, vindt u in CBC
Alphen alles wat u nodig heeft om uw werk goed te doen.
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Te huur
VOOR IEDERE VRAAG
EEN OPLOSSING

CBC Alphen ligt pal naast de N11
en daarmee zeer centraal tussen
Amsterdam, Den Haag, Utrecht en
Rotterdam. Het bedrijfsverzamelgebouw is gevestigd op bedrijventerrein Hoorn. Een ideale plek voor uw
onderneming.

Parkeren
CBC Alphen a/d Rijn kent zeer
goede parkeermogelijheden
rondom het pand. Er is gratis
parkeerruimte beschikbaar op
eigen terrein en er zijn meerdere
oplaadvoorzieningen beschikbaar
voor elektrische auto’s. Zo kunnen
u, uw collega’s en gasten zonder
problemen op locatie parkeren.
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