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Omschrijving
(Please find the English text at the bottom of this page)

TE HUUR
Leidseweg 557 te Voorschoten (2253 JJ)

ALGEMEEN
Representatieve kantoorruimten te huur in Huize Ter Wadding (Leidseweg 557 te Voorschoten). Gesitueerd 
op de gemeentegrens met Leiden!

Bent u straks ook huurder in het zeer zorgvuldig gerestaureerde en onderhouden Rijksmonument Ter 
Wadding? Een dergelijk unieke huisvesting komt slechts eens in de zoveel jaar beschikbaar. Deelverhuur is 
bespreekbaar!

Huize Ter Wadding, gelegen aan de Leidseweg 557 te Voorschoten, is een monumentaal landhuis met 
invloeden van zowel de rococostijl als de Lodewijk XIV-stijl.

Het huis is gebouwd op een buitenplaats die al in 866 met 'ter wadding' –doorwaadbare plaats- werd 
aangeduid. Mogelijk kon men vanaf de strandwal waarop Voorschoten is gebouwd op dit punt de Rijn 
oversteken. Het landhuis uit 1770 heeft invloeden van de Lodewijk XV – en Rococostijl.

Het geheel omvat circa 1,1 hectare eigen grond, omgeven door 2,5 hectare bospark.

Door de hoogwaardige monumentale uitstraling en de situering is het pand reeds eeuwen één van de meest 
herkenbare gebouwen van de Haagse en Leidse regio. Vanuit het pand is er uitzicht op het landgoed en het 
'Grand Canal'. Al met al een prettige werkomgeving voor uw personeel door rustieke en stille ligging midden 
in het groen.

BEREIKBAARHEID
Huize Ter Wadding ligt aan de regionale weg die Leiden met Voorschoten verbindt, nabij Rijksweg A4 
(Amsterdam-Den Haag) en Rijksweg A44 (Nieuw-Vennep-Wassenaar). Tevens is Provinciale weg N206 op 
enkele minuten rijafstand gelegen.

Treinstation De Vink is gelegen op ongeveer 8 minuten loopafstand.

LOCATIE / LIGGING 
Alles 
Landelijk gebied 
Overig

Liggingskenmerk 
Alles 
Aan vaarwater
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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.



LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Restaurant 
Op 1.000 tot 1.500 m

Winkel voorziening
Op minder dan 500 m

Snelwegafrit 
Op 5000 m of meer

Afstand tot NS Station 
Op 1.500 m tot 2000 m

Bushalte 
Op minder dan 500 m

OPPERVLAKTE / INDELING
Ca. 588 m² kantoorruimte op de eerste en tweede verdieping 
(incl. stijlkamer van ca. 16 m² op de tussenverdieping BG-1e).

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Op eigen terrein bevinden zich 19 parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed beschikt onder andere over:
- courante en modern ingerichte kantoorruimten met groot respect voor het Rijksmonument 
- inclusief extra representatieve bruto m² aan monumentale ruimte (o.a. royale entreehal / trappenhuis / tuin 
/ terras / 
bospark) op omringend afgeschermd privaat landgoed van 11.000 m² (water en groen)
- mogelijkheid om tevens archiefruimte in de basement te huren
- voorzieningen als lift, alarm, intercom, internetaansluitingen, pantry/keuken, mindervalideningang en -toilet, 
etc.

HUURPRIJS
€ 120.000,00 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.
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HUURTERMIJN
5 jaar + telkens 5 optiejaren.

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 (2015=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
In overleg met verhuurder.

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: Voorschoten
Sectie: C
Nummer: 2066 (gedeeltelijk)

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groot Leiden/Voorschoten (Leidseweg 557 te Voorschoten)

Subject: possibility to be renting representative office space in 'Huize Ter Wadding' (Leidseweg 557, 
Voorschoten).
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Will you be a tenant in the thoughtfully renovated and preserved national monument 'Ter Wadding'? An 
office space opportunity like this is very rare.

From mid-September available to rent:
• ca. 588 m² office space on the 2nd and 3rd floor incl. period room (16 m²) on the mezzanine floor.
• 19 parking spots.

Rental price: € 120.000= excl. VAT

Characteristics:

- Marketable and modernly decorated office spaces with great respect to the historical value of the national 
monument.
- Including extra representative gross floor area of monumental space (incl. royal entrance-hall / stairwell / 
garden / terrace / forest park) on surrounding private property of 11.000 m² (water and greenery).
- Possibility to also rent filing space in the basement.
- Facilities as elevator, alarm, intercom, internet connections, pantry/kitchen, handicap accessibility and 
–toilet, etc. 
- Pleasant working environment for your staff because of the rustic and quiet location in the greenery. 
- Strategical position (A4 and A44 highways nearby) towards Amsterdam/Schiphol airport/Rotterdam/The 
Hague (10km) and next to train station 'De Vink'.
- The country house dating from 1770 has influences from the 'Lodewijk XV- and Rococo style and is one of 
the most recognizable buildings of the area of The Hague and Leiden. From the premises there is a view of 
the estate and the "Grand Canal".
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Plattegrond
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