
Te huur 

Tielweg 3
2803 PK Gouda 

Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda 
(0182) 525 700
gouda@basis.nl
www.basis.nl 



Omschrijving
Object:
Fraai vrijstaand kantoorgebouw bestaande uit vijf verdiepingen, met op de 2de (225m²) en 4de (235m²) vrije 
kantoorruimte. In het gebouw zijn o.a. de firma's ACI Worldwide en Intersoftware gevestigd. Op de begane 
grond vindt u een tussen 8:30 – 17:00 bemande receptiebalie. Aan de binnenzijde is het pand volledig 
getransformeerd tot een modern kantoorpand. Elke etage beschikt over een nieuw airco systeem welke per 
vertrekt regelbaar zijn. Daarnaast bevinden zich op de 2de en 4de verdieping vergaderruimtes, welke door 
huurders na reservering te gebruiken zijn. 
Aan de overzijde op Tielweg 10 bevind op de begane grond Zones Gouda. Een flexwerklocatie van 
verhuurder Ericis waar middags, tegen een aantrekkelijk tarief, een gezond lunch buffet wordt geserveerd. 
Tevens is het mogelijk om Zones Gouda te gebruiken als locatie voor informele meetings, te flexwerken of 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekkere cappuccino of latte.

Vloeroppervlakte:
Circa 225m² gelegen op de 2de etage;

Locatie/ Bereikbaarheid:
Het kantoorgebouw is gesitueerd op bedrijventerrein Goudse Poort, een bijzonder goede ligging in de 
Randstad.
- Centrale ligging t.o.v. grote steden zoals Den Haag, Utrecht en Rotterdam
- 1 minuut vanaf de afrit Gouda a12/a20 
- Goede verbinding met het openbaar vervoer middels bussen (Goudse Poort Express) richting het 
Intercitystation Gouda.

Parkeervoorziening:
Binnen de beveiligde parkeergarage zijn ruim voldoende parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar (norm 
1: 35). De parkeergarage biedt ook ruimte aan een overdekte fietsenstalling.

Opleveringsniveau:
De begane grond is ingericht met een receptie en ontvangstlobby met coffee corner en informele 
overlegzones. Bezoek kan, indien gewenst, worden opgevangen en doorverwezen.
Verdieping:
Op de 2de etage is een mooie ruimte in de voorste hoek beschikbaar met in de nok vrij uitzicht op de 
Gouwe. Juist door de markante vorm van de ruimte is de ruimte erg functioneel in te richten. De indeling kan 
in overleg naar wens worden aangepast.

De kantoorruimte wordt op basis van de volgende uitgangspunten opgeleverd, * In overleg overeen te 
komen.:
- koeling en ventilatie per ruimte regelbaar;
- *strak afgewerkt plafond met verlichting;
- *vloerbedekking;
- *pantry, incl. vaatwasser;
- dubbele nette toiletgroep;
- alle benodigde brandpreventiemiddelen;
- excl. losse inventaris.
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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.



Huurprijs:
€ 100,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en servicekosten.

Servicekosten:
€ 35,- per m² per jaar, exclusief B.T.W., voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
De gerekende service kosten per m2 gelden als kosten exclusief B.T.W. en als voorschot op basis van 
nacalculatie, bij vooruitbetaling per maand te voldoen. De service kosten zijn voor de kosten van de 
navolgende leveringen en diensten: 
- Gasverbruik, inclusief vastrecht; 
- Elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht; 
- Waterverbruik, inclusief vastrecht; 
- Onderhoud en periodieke controle van de verwarmingen; 
- Jaarlijkse bijdrage beveiliging pand en parkeerterrein bij de meldkamer, middels camerabewaking; 
- Verzorging huisvuil, containerhuur e.d., met uitzondering van volumineuze artikelen/hardware en 
containers t. b. v. vertrouwelijke stukken e.d.; 
- Assurantiepremie buitenbeglazing; 
- Onderhoud terrein, tuinen, plantenbakken binnen en buiten, de buiten postbus en deuropeningssysteem; 
- Administratiekosten ad 10% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Oplevering:
In overleg.

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 "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.
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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.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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