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Omschrijving
Businesspoint Roelofarendsveen

Midden in hartje Roelofarendsveen treft u het Businesspoint aan. Met de A4 op een steenworp afstand ligt 
Schiphol om de hoek en Amsterdam, Leiden, Den Haag en Bloemenveiling Aalsmeer op ca. 20 minuten 
rijden. Het Businesspoint, op een milieubewuste manier gebouwd in 2011, heeft een buitengevel met hoge 
isolatiewaarde. Het klimaat in het pand wordt geregeld door middel van een warmtepomp die warmte en 
koeling uit de aarde onttrekt. De begane grond en de eerste verdieping zijn ingericht als kantoorruimte, 
daarboven bevinden zich drie woonlagen

Kantoorruimte huren?

Momenteel zijn er een aantal ruimtes beschikbaar variërend van ca. 20 m² tot ca. 95 m². Het huren van een 
ruimte in het Businesspoint biedt u naast een prachtige plek om uw onderneming te laten floreren, ook de 
gelegenheid om samen te werken met de medehuurders. De beschikbare ruimtes verschillen in grootte, er 
is een centrale entree, een gezamenlijke koffieruimte op de begane grond, toiletten en vergaderruimtes. 
Rondom het complex is voldoende parkeergelegenheid voor uw medewerkers en klanten en de nabije 
omgeving biedt een gevarieerd aanbod aan winkels

Voorzieningen
Diverse kantoorunits
* gezamenlijke entree (beveiligd met een alarmsysteem);
* gezamenlijk gebruik van pantry en toiletten (m/v);
* systeemplafond met tl verlichting;
* units zijn apart te verwarmen of te koelen;
* topkoeling;
* vloerverwarming;
* vloerbedekking;
* elektra voorzieningen;
* elektrische zonwering buiten;
* luxaflex.
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Huurprijs kantoorunits in BVO
Unit 1A 105,30 m² € 1.225,- per kalendermaand
Unit 1B 24,44 m² VERHUURD
Unit 1C 23,53 m² VERHUURD
Unit 1D 28,47 m² VERHUURD
Unit 1E 98,67 m² VERHUURD
Unit 1F 20,80 m² VERHUURD
Unit 1H 38,74 m² € 420,- per kalendermaand
Unit 1J 75,66 m² € 650,- per kalendermaand
Unit 1K 22,75 m² VERHUURD
Unit 1M 22,23 m² VERHUURD
Unit 1N 37,96 m² VERHUURD
Unit 1P1 16,9 m² VERHUURD
Unit 1P2 16,9 m² beschikbaar € 200,- per kalendermaand
Unit 1Q 32,37 m² VERHUURD
Unit 1R 32,76 m² € 355,- per kalendermaand 
Unit 1V 31,98 m² VERHUURD
Unit 1Z 52,13 m² VERHUURD

Bedragen zijn per maand exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en exclusief servicekosten. 
(Let op, Alle ruimten zijn incl. opslag % gangzone.)

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 37,50 per vierkante meter, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde 
omzetbelasting.
Servicekosten bevatten de volgende posten:
* energielasten (verbruik van gas, water en elektra);
* afvoer van restafval;
* opstalverzekering inclusief glasverzekering;
* alarminstallatie en meldkamer;
* onderhoud van de aanwezige technische installaties;
* brandblusmiddelen;
* schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten;
* gebruik van de aanwezige koffie en thee voorzieningen;
* onderhoud groenvoorziening buitenterrein.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer 
volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2015=100), gepubliceerd door het 
centraal Bureau voor de statistieken (CBS).

Huurtermijn
In overleg.
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Huurbetaling
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 
maand bij vooruitbetaling plaats.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom 
storten ter grootte van (minimaal) 3 (drie) kalendermaanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de 
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Aanvaarding
In overleg.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs.
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