


Laan van Oversteen 20 - Rijswijk

Representatieve kantoorruimte 

in het moderne kantoorgebouw “Wing Building”

ALGEMEEN
‘Wing Building’ is gelegen in het 

karaktervolle Businesspark Hoornwijck. 

Door haar unieke ligging is het kantoor 

aangesloten op één van de belangrijkste 

verkeersaders van Den Haag en heeft het 

een directe verbinding met het nationale 

wegennet A12/A4. 

TE HUUR



De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van ‘Wing Building’ 

is circa 7.482 m² vvo kantoorruimte, verdeeld over 8 bouwlagen.

Momenteel is het volgende beschikbaar:

3e etage: ca. 225 m² kantoorruimte

De oppervlakte is inclusief aandeel algemene ruimte.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, 

alsmede diverse mogelijkheden in de directe omgeving.

G e b o u w g e g e v e n s

INDELING EN INRICHTING

225 m²

KANTOORRUIMTE 

Ontdek meer



Het object wordt opgeleverd met onder 
andere de volgende voorzieningen: 

- representatieve entree

- 2 panoramaliften

- centrale verwarmingsinstallatie per ruimte regelbaar

- mechanische ventilatie

- luchtbehandeling systeem voorzien van topkoeling

- systeemplafond met inbouw TL-armaturen

- kabelgoten (incl. bekabeling) t.b.v. data, telefoon en elektra

- toiletgroepen per verdieping (gescheiden dames- en herentoilet

- pantry per verdieping

- te openen ramen, voorzien van dubbel glas

- brandmeldinstallatie

- serverruimte per verdieping.

OPLEVERINGSNIVEAU



HUURCONDITIES

Huurtermijn : In overleg.

Huuringangsdatum       : In overleg.

Huurprijsindexatie        : De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op   

basis van het  Consumenten Prijsindexcijfer

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

Voor het eerst een jaar na de huuringangsdatum.

Huurprijsbetaling          : Per maand vooruit.

Bankgarantie : Gelijk aan 3 maanden huur + servicekosten + BTW.

Huurprijs kantoorruimte : € 122,- per m² per jaar excl. BTW

Huurprijs parkeren           : € 750,- per plaats per jaar excl. BTW

€ 2.287,50,- per maand exclusief BTW



€ 731,25 per maand exclusief BTW

SERVICEKOSTEN

De vaste service- en energiekosten bedragen € 39,- per m² per jaar excl. BTW. 

De service- en energiekosten worden middels een vast bedrag verrekend (‘fixed fee’).



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.

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.

O V E R I G E  H U U R C O N D I T I E S





PLATTEGROND



KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Rijswijk 

Sectie : E

Nummer : 2230

Bouwjaar : 2001
Bestemming

De bestemming van het object is ‘kantoor’. 

Bestemmingsplan Hoornwijck - Broekpolder

Planstatus : Onbekend (vastgesteld 24 september 2019)

Overheid                    : Gemeente Rijswijk

Enkelbestemming     : Kantoor

Dubbelbestemming  : Waarde – Archeologie 1

Maatvoering              : Maximum bouwhoogte: 30 m¹.



ENERGIELABEL A



LOCATIE

In de directe omgeving hebben 

gerenommeerde bedrijven als BDO, 

Staatsloterij, BMW en Florence zich 

gevestigd. 

Het centrum Oud Rijswijk bevindt zich op 

enige afstand, waar uitgebreide 

winkelmogelijkheden en een diversiteit aan 

restaurants aanwezig zijn. 

Het Businesspark grenst aan de rijkswegen 

A4 en A13 en ligt zeer nabij verkeersplein 

Ypenburg en het Prins Clausplein. Het 

snelwegennet ontvouwt zich letterlijk voor 

uw deur. 

Buslijn 15 stopt voor de deur en verbindt 

Den Haag Ypenburg met Nootdorp. Deze 

buslijn stopt zowel op NS-station Den Haag 

Centraal als op Den Haag Hollands Spoor.
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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 & 

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.
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Hopman & Schreuder
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