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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een aan diverse leuke huurders nagenoeg volledig verhuurd kantoorpand. Thans zijn nog 3 
kantoorunits beschikbaar voor de verhuur. De units hebben een totale grootte van circa 25 m² tot en met 
circa 85 m². De grotere kantoorunit heeft een eigen verdiepingsvloer.

Bereikbaarheid:
Goede bereikbaarheid, bedrijventerrein Zoutman is gelegen nabij de A12 (Den Haag-Utrecht). Daarnaast is 
het pand gelegen nabij de N11 (Bodegraven – Alphen aan den Rijn – Leiden). Beide wegen zijn nu nog 
beter bereikbaar door de nieuwe rondweg. De busverbindingen zijn gelegen op loopafstand. Parkeren is 
mogelijk op eigen terrein en in de nabije omgeving.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse kantoor- dan wel praktijkdoeleinden.

Oppervlakte:
De totale nog voor verhuur beschikbare vloeroppervlakte bedraagt circa 140 m² verdeeld over:
- ruimte 3 Verhuurd: circa 85 m², verdeeld over 50 m² begane grond en 35 m² verdiepingsvloer;
- ruimte 4: circa 30 m², geheel gelegen op de begane grond;
- ruimte 5 Verhuurd: circa 50 m²;
- ruimte 6: circa 85 m², verdeeld over 50 m² begane grond en 35m² verdiepingsvloer. Ruimte 6 beschikt 
tevens over een eigen ontsluiting aan de straatzijde;
- ruimte 8 Verhuurd: circa 85 m², verdeeld over 50 m² begane grond en 35m² verdiepingsvloer; 
- ruimte 10 Verhuurd: circa 85 m², verdeeld over 50 m² begane grond en 35m² verdiepingsvloer;
- ruimte 12 Verhuurd: circa 95 m², verdeeld over 50 m² begane grond, 35m² verdiepingsvloer en 10 m² 
archiefruimte;
- ruimte 14 Verhuurd: circa 30 m²;
- ruimte 15: circa 25 m², geheel gelegen op de begane grond.

Oplevering:
In overleg, op korte termijn beschikbaar.

Opleveringsniveau:
Het opleveringsniveau is voorzien van onder andere:
- gemeenschappelijke entree;
- gemeenschappelijke pantry;
- gemeenschappelijke toiletruimte mannen en aparte ruimte vrouwen;
- eigen ISRA punt per kantoorkamer voor aansluiting internet, glasvezel aanwezig;
- centrale verwarming;
- enkele kantoren voorzien van airco units;
- vloerbedekking middels plavuizen, tapijt en laminaat.
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Huurprijs:
- ruimte 3: verhuurd.
- ruimte 4: € 400,- per maand te vermeerderen met BTW, de servicekosten zijn in de huurprijs inbegrepen.
- ruimte 5: verhuurd.
- ruimte 6: € 675,- per maand te vermeerderen met BTW, de servicekosten zijn in de huurprijs inbegrepen. 
Verdeling begane grond etage is € 420,-, € 280,- per maand all-in. 
- ruimte 8: verhuurd.
- ruimte 10: verhuurd.
- ruimte 12: verhuurd.
- ruimte 14: verhuurd.
- ruimte 15: € 400,- per maand te vermeerderen met BTW, de servicekosten zijn in de huurprijs inbegrepen.

Servicekosten:
Zijn in de huurprijs inbegrepen. Dit omvat onder andere gas, water en elektra en het onderhouden en 
schoonmaken van de algemene ruimtes. Internet dient huurder zelf aan te vragen. Glasvezel is in het pand 
aanwezig.

Huurprijsherziening: 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2000=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met de 
wettelijke omzetbelasting en servicekosten.

Huurcontract:
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

BTW:
Van toepassing.

Huurtermijn:
Huurtermijnen in overleg.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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