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IMPRESSIES REALISATIE FIETSENSTALLING EN TERRAS   
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HORECA GELEGENHEDEN RIJNSWEERD   
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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Newtonlaan 115 te Utrecht (3584 BH) 
 

Algemene informatie Zen Building, gelegen op kantorenpark Rijnsweerd Noord te 
Utrecht betreft een hoogwaardig gebouw op een goed 
bereikbare, representatieve locatie. Onder het gebouw 
bevindt zich een beveiligde parkeergarage. Daarnaast zijn er 9 
buitenparkeerplaatsen. Het buitenterrein zal worden voorzien 
van een fietsenstalling en een terras.  
Na binnenkomst via de representatieve entree bevindt er zich 
een entreehal met bemande receptie. Deze entree, alsmede 
het trappenhuis en de verdiepingsvloeren, worden momenteel 
geüpgraded.  
Middels een open, centraal in het gebouw gelegen 
hoofdtrappenhuis en liften zijn de verdiepingsvloeren te 
bereiken. Op de begane grond bevindt zich een 
bedrijfsrestaurant welke in overleg met zittend huurder Regus 
kan worden gebruikt.   
  

Locatie Zen Building is gelegen in kantorenpark Rijnsweerd aan de 
oostzijde van Utrecht. Ten oosten van Rijnsweerd bevindt zich 
het Utrecht Science Park, het universiteitsterrein van de stad 
Utrecht, ten westen bevindt zich de Maliebaan en 
Nachtegaalstraat, met alle voorzieningen van dien. Het 
kantorenpark kent een actief parkmanagement, Stichting 
Kantorenpark Rijnsweerd, welke zich onder andere inzet voor 
goede communicatie tussen ondernemers eigenaren en 
overheden en draagt zorg voor de beveiliging en het beheer de 
openbare ruimte.  
  
Rijnsweerd is met name in trek bij zakelijke dienstverleners, 
(semi-) overheidsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties. Kantoorgebruikers in het gebied zijn onder 
andere aansprekende namen als de Provincie Utrecht, ASR 
Verzekeringen, PWC, EY, FNV en De advocaten van Van Riet.  
  
Op kantorenpark Rijnsweerd bevinden zich een tweetal 
horecagelegenheden te weten: Bar Lot en Bar Beton. Bij Bar 
Lot serveert men lunch, diner, borrel of verzorgt catering voor 
omliggende bedrijven. Bar Beton Rijnsweerd is gesitueerd in 
het voormalig Provinciehuis en is een high-end congres- en 
vergadercentrum voorzien van een schitterende inrichting en 
de sfeer van een koffiebar.   
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
De bereikbaarheid per auto is uitstekend. De locatie is zeer 
snel bereikbaar vanaf de A27 en A28 via knooppunt 
Rijnsweerd. Daarnaast zijn de rijkswegen A2 en A12 binnen  
5 minuten bereikbaar via de Waterlinieweg en de A27.  
 
Het openbaar vervoer 
Ook met het openbaar vervoer is de locatie goed te bereiken. 
Een busverbinding over een vrije busbaan, en in de toekomst 
een tram, geeft iedere 10 minuten een connectie met  
NS-station Utrecht Centraal Station, het grootste treinstation 
van Nederland.  
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Oppervlakte Voor de verhuur is in totaal circa 1.940 m² kantoorruimte 
beschikbaar, als volgt verdeeld:  
 
3e verdieping : circa    350 m²  
3e verdieping : circa    550 m²  
4e verdieping : circa 1.040 m²  
 
Deelverhuur is bespreekbaar.  
  
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
 

Parkeren Onder het gebouw bevindt zich een beveiligde parkeergarage 
(parkeernorm 1:88).   
 

Huurprijs Kantoorruimte 
€ 130,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW. 
 
Parkeren   
€ 1.000,- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.  
 
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient 
bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van 
toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan 
het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van 
omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, 
zodanig verhoogd met 4% dat het voor verhuurder ontstane 
nadeel wordt gecompenseerd. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

De kantoorruimte wordt in huidige staat opgeleverd, inclusief: 
  

‐ representatieve entree inclusief mechanische schuifdeur;  

‐ zonwerende, isolerende beglazing;  

‐ mechanische ventilatie voorzien van topkoeling;  

‐ systeemplafonds inclusief energiezuinige 
verlichtingsarmaturen;  

‐ drievoudig gecompartimenteerde wandkabelgoten;  

‐ pantryfaciliteiten per verdieping;  

‐ kabelgoten ten behoeve van databekabeling;  

‐ twee dertien persoonsliften;  

‐ sanitaire voorzieningen per verdieping;  

‐ invalidentoilet; 
‐ centrale aansluiting glasvezelinternet (VodafoneZiggo).  
 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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Huurtermijn 5 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van telkens  
5 jaar, afwijkende huurtermijnen in overleg. 
 

Opzegtermijn Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 12 maanden. 
 

Betaling Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. 
 

Servicekosten € 34,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW als 
verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor de volgende 
bijkomende leveringen en diensten: 
 

‐ elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht voor de algemene 
ruimten en het gehuurde; 

‐ gas-/warmteverbruik inclusief vastrecht voor de algemene 
ruimten en het gehuurde; 

‐ waterverbruik inclusief vastrecht voor de algemene ruimten 
en het gehuurde; 

‐ telefoonkosten gebouwgebonden installaties; 

‐ bemande receptie met ontvangst- en doorverwijsfunctie; 
‐ service, onderhoud, inspectie en reparatie aan onder 

andere: 

‐ liftinstallatie; 

‐ E&W installaties; 

‐ algemene ruimten binnen; 

‐ sanitaire voorzieningen algemene ruimten; 
‐ buitenterrein, groenvoorziening; 

‐ hydrofoorinstallaties; 

‐ dak en dakveiligheidsvoorzieningen; 

‐ hang- en sluitwerk; 

‐ bliksembeveiliging; 

‐ brandmeld-/ontruimingsinstallatie; 

‐ noodverlichting; 
‐ speedgate; 

‐ intercominstallatie; 

‐ overige gebouwgebonden technische installaties; 

‐ brandhaspels en blusmiddelen technische ruimten; 

‐ glas en gevel; 

‐ gladheidsbestrijding; 

‐ huismeesterdiensten; 
‐ 5% administratiekosten over de hierboven genoemde 

leveringen en diensten. 
 

Energielabel A. 
 

Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW. 
 

Aanvaarding In overleg. 
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Overige voorwaarden en 
condities 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed 
(NVM). 
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Plattegrond kelder (parkeren) 
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Plattegrond 3e verdieping 
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Plattegrond 4e verdieping 
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Locatiekaart 
 

 
 

 
 


