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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een kantoorvilla met hoogwaardige buitengevels gelegen in een jaren '30 wijk. Het 
karakteristiek kantoorpand van circa 63 m² is geheel gelegen op de begane grond en is betreedbaar via de 
gemeenschappelijke entree. Het pand, welke voorheen in gebruik is geweest bij een ontwerpbureau, 
beschikt over een turn-key opleveringsniveau en een ruime tuin. Parkeren is gratis mogelijk in de directe 
omgeving van het kantoor.

Bereikbaarheid: 
Het object is zowel met de auto als met het openbaarvervoer goed te bereiken. Parkeren is gratis mogelijk 
in de directe omgeving.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse kantoordoeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 63 m² geheel gelegen op de begane grond.

Oplevering: 
In overleg, per direct.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau is momenteel onder andere voorzien van de volgende zaken:
- linoleum vloer;
- strak afgewerkte wanden;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels radiatoren;
- airco;
- keuken voorzien van inbouwapparatuur;
- toilet met fontein;
- openslaande deuren;
- berging.

Huurprijs: 
€ 800,- per maand en eventuele servicekosten.

Servicekosten: 
Niet van toepassing. Huurder draagt zorg voor eigen kosten gas, water en elektra alsmede onderhoud 
installaties.

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).
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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.



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).

Huurtermijn: 
5 jaar met aansluitend een optietermijn van 5 jaar. Andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Huurbetaling: 
Per maand vooruit.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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Plattegrond
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