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Omschrijving
Algemeen:
Het betreft hier een solitair gelegen kleinschalig multi-tenant kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen. 
Op de begane grond komt circa 300 m² kantoorruimte beschikbaar voor de verhuur. 
De bereikbaarheid is uitstekend gezien de ligging nabij het NS Station (loopafstand) alsmede de snelwegen 
A12 en A20.

In het pand zijn reeds gevestigd Muller Advocaten en Kuipers en Burger: Advies- en Ingenieursbureau.

Bereikbaarheid: 
De Graaf Florisweg is een doorgaande weg binnen Gouda. De hoek van de Graaf Florisweg en de Jan van 
Beaumontstraat is gelegen op circa 500 meter van zowel het centrum van Gouda als het NS-Station van 
Gouda.

Parkeergelegenheid: 
6 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 303 m² VVO verdeeld over 260 m² kantoorruimte op de begane 
grond en 43 m² archiefruimte in het souterrain.

Opleveringsniveau:
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat inclusief onder andere:
- systeemplafond met inbouw (verlichtingsarmaturen);
- airco – units per kamer regelbaar;
- aanwezige vloerbedekking;
- te openen ramen;
- kabelgoten;
- intercom;
- pantry;
- dubbele toiletgroep met fontein.

Oplevering:
In overleg.

Huurprijs: 
€ 38.000,- per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en eventuele 
servicekosten.
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Voorschot servicekosten: 
Circa € 40,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, als voorschot 
op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende 
leveringen en diensten;
- gasverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud en periodieke controles van diverse installaties;
- onderhoud van buitenterrein;
- glasbewassing;
- 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

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: 
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan 
verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot 
belaste verhuur in te dienen.
Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek 
tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 
gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de 
ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Huurtermijn: 
5 jaar met aansluitend een optietermijn van 5 jaar.

Huurbetaling: 
Per kwartaal vooruit.
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Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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