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Omschrijving
TE HUUR
Bargelaan 188/b/c te Leiden (2333 CT)
ALGEMEEN
Het betreft hier een door Meyer en Van Schooten Architecten ontworpen kantoorgebouw met winkels (Level)
gelegen in een nieuwbouwontwikkeling met o.a. ROC Leiden, Hotel Fitland, Fitland XL Leiden-Real Fitness,
Welness Leiden en restaurants Twelve! en The Second Level. Het gebouw ligt echt pal aan het station
Leiden Centraal en het vervoersknooppunt van Leiden met directe aansluitingen naar Schiphol, Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam. Daar¬mee trekt u met Level shops niet alleen publiek uit Leiden en omstreken maar
ook uit wijdere omtrek. De Level shops bevinden zich op de begane grond van het gebouw. De casco
ruimtes kunnen volledig naar eigen inzicht worden ingedeeld. De ruimtes liggen aan de ruime,
publiekstoegankelijke, overdekte passage. Level is geen gewoon gebouw maar hét nieuwe gezicht van
Leiden. Level is een moderne, gastvrije pleisterplaats op een levendig knooppunt van routes. Een
eigentijdse plek met allure, waar paden elkaar kruisen en waar mensen elkaar begroeten en ontmoeten. Een
uniek tref- en schakelpunt waar heel veel samenkomt.
In de directe omgeving van het object zijn onder andere het LUMC, ABN AMRO, Dagelijks lekker, WOK your
way en de Subway gevestigd. De bouw is eind 2009 gestart en de shops zijn in 2013 opgeleverd.
BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar. Via de Schipholweg en de Wassenaarseweg is de A44
binnen enkele minuten bereikbaar.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer is uitstekend. De nieuwbouwontwikkeling grenst aan het NS-Station
‘Leiden Centraal’, het openbaar vervoersknooppunt van Leiden.
OPPERVLAKTE / INDELING
Onderstaande unit is momenteel beschikbaar voor verhuur:

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.
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Begane grond Bargelaan 118/c: ca. 125 m².
PARKEERMOGELIJKHEDEN
Betaald parkeren in de ondergelegen parkeergarage. Met de exploitant van de parkeergarage kunnen
(flexibele) afspraken worden gemaakt met betrekking tot parkeerfaciliteiten.
OPLEVERINGSNIVEAU
Hoogwaardig opleveringsniveau waarbij rekening kan worden gehouden met de specifieke wensen van de
huurder(s).
HUURPRIJS
€ 195,00 per m² per jaar.
SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen.
OMZETBELASTING
Verhuurder wenst te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor een
met
BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
HUURTERMIJN
Nader overeen te komen.
HUURPRIJSBETALING
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 3
maanden bij vooruitbetaling plaats.
ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom
storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover
verschuldigde omzetbelasting.
HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).
AANVAARDING
Per direct beschikbaar.
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COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.
KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Leiden
Sectie: R
Nummer: 1790 (gedeeltelijk)
BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
Kijk voor meer informatie op: www.levelleiden.nl
OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
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