ALGEMEEN

TE HUUR

Het complex, waar deze bedrijfsunit deel
vanuit maakt is gemakkelijk en snel te
bereiken. De unit is gelegen op het

Spectrumlaan 33, unit 12 - Bleiswijk

bedrijventerrein Prisma te Bleiswijk aan de
rand van Zoetermeer en is per direct voor
verhuur beschikbaar.

Bedrijfsunit van ca. 31 m²

Gebouwgegevens

INDELING EN INRICHTING
De unit heeft een totale oppervlakte van ca. 31 m² vvo met de volgende afmetingen:
lengte
breedte
hoogte

: ca. 9 m¹
: ca. 3,48 m¹
: ca. 3,48 m¹.

BEDRIJFSRUIMTE

ca. 31 m²

Ontdek meer

OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met onder
andere de volgende voorzieningen:
complex/terrein
- snelle toegangspoorten d.m.v. toegangspas
- optioneel: afstandsbediening voor de grote toegangsdeur (€ 100,- borg)
- toiletgebouw voorzien van warm en koud water
- terreinverlichting
- camerabewaking
bedrijfsunit
- sectionaaldeur

- elektra aansluiting met 1 dubbele wandcontactdoos en tl-verlichting
- houten entresol.

HUURCONDITIES

Huurprijs

Huurtermijn

: in overleg

Huuringangsdatum

: in overleg

Huurprijsindexatie

: de huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op

: € 3.720,- per jaar excl. BTW

basis van het Consumenten Prijsindexcijfer
(CPI), reeks Alle huishoudens (2015=100) van het CBS.

Voor het eerst een jaar na de huuringangsdatum
Huurprijsbetaling

: per kwartaal vooruit

Waarborgsom

: gelijk aan 3 maanden huur + 3 maanden servicekosten + BTW

€ 310,- per maand excl. BTW

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 420,00 per jaar excl. BTW als voorschot voor de
kosten van:
- terreinverlichting
- schoonmaakkosten toiletten
- onderhoud buitenterrein
- rioolaansluiting.
De lijst is niet limitatief en kan desgewenst worden uitgebreid. De energiekosten zullen
separaat door de VvE in rekening worden gebracht bij huurder.

€ 35,- per maand excl. BTW

OVERIGE HUURCONDITIES
Contract

: Model door de Raad voor
Onroerende Zaken (ROZ) op
30-1-2015 vastgesteld en op
17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie
van de rechtbank te Den Haag en aldaar
ingeschreven onder nummer 15/20
tevens gepubliceerd op de website
www.roz.nl.
Daarnaast is het huishoudelijk reglement en
de akte van splitsing van toepassing.

Voorbehoud

: Goedkeuring directie verhuurder/
positief bedrijfsinformatierapport;
ter beoordeling van verhuurder.

BTW

: verhuurder wenst te opteren voor
BTW-belaste huur en verhuur.
Ingeval huurder de BTW niet kan
verrekenen zal de huurprijs
worden verhoogd ter compensatie
van de gevolgen van het vervallen
van de mogelijkheid om te opteren
voor BTW-belaste huur.

PLATTEGROND

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente
Sectie
Nummer
Appartementsindex
Bouwjaar

Bestemming
De bestemming van het object is “bedrijventerrein”.
Bestemmingsplan Hoefweg-Noord (Prisma)

Planstatus

: onherroepelijk (vastgesteld 18 juli 2013)

Overheid

: gemeente Lansingerland

Enkelbestemming

: bedrijventerrein

Dubbelbestemming

: waarde-archeologie-4

Categorie

: bedrijf tot en met categorie 4,1, specifieke vorm
bedrijventerrein -1

: Bleiswijk
:A
: 967 (ontstaan uit 966)
: 12
: 2012

LOCATIE
De unit is gelegen op het bedrijventerrein
Prisma te Bleiswijk aan de rand van
Zoetermeer.
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Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. is uw partner op het gebied van
bedrijfshuisvesting! Met een gedegen en integere aanpak bemiddelt Hopman &

Over
Hopman & Schreuder

Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. in de aan–/verhuur en aan–/verkoop van
bedrijfsmatig vastgoed. Daarnaast zijn wij specialist in het taxeren van commercieel
onroerend goed. Al sinds 1989 zijn wij actief voor o.a. het bedrijfsleven, (institutionele)
beleggers, banken, gemeenten en ontwikkelaars.
Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. heeft dagelijks contact met zowel
opdrachtgevers als bedrijven die zich oriënteren op de vastgoedmarkt. Door een
proactieve en creatieve werkwijze zijn wij succesvol in het behalen van het door ons
beoogde doel: “het tot stand brengen van transacties, waarbij zowel de opdrachtgever
als de (eind)gebruiker transparant bediend worden”.
Mede door het intensieve contact met beleggers en gebruikers zijn wij op de hoogte
van de huidige eisen / maatstaven waaraan een moderne bedrijfshuisvesting dient te
voldoen. Hierdoor zijn wij in staat de vastgoedvraagstukken te stroomlijnen ten
behoeve van een optimaal resultaat voor alle partijen.

www.yourwebsite.com

Koraalrood 33
2718 SB Zoetermeer

Tel: 079-34.28.777
www.hopman-schreuder.nl
info@hopman-schreuder.nl

