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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 

 

Adres Hardwareweg 4 te Amersfoort (3821 BM) 
 

Algemene informatie Representatief zelfstandig kantoorgebouw gelegen op een 
uitstekend bereikbare locatie op businesspark “De Hoef” in 
Amersfoort.  
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Het object is gelegen op het kantorenpark “De Hoef”. Het 
business park bevindt zich in het westelijke kwadrant van het 
verkeersknooppunt “Hoevelaken”, de kruising van de 
rijkswegen A1 en A28.  
 
Het openbaar vervoer 
De locatie is zowel met eigen- als openbaar vervoer goed 
bereikbaar. Met de auto is de locatie vanaf de rijkswegen A1 
en A28 eenvoudig via doorgaande wegen te bereiken. Aan de 
rand van het bedrijventerrein is NS-station “Schothorst” 
gesitueerd zodat tevens sprake is van goede ontsluiting met 
het openbaar vervoer. Bij het station stoppen diverse bussen 
die een regelmatige dienstregeling onderhouden naar alle 
delen van de stad.   
 

Oppervlakte Voor verhuur is het gehele gebouw beschikbaar met een 
totale oppervlakte van circa 1.959 m², als volgt verdeeld: 
  
Begane grond  :  circa 493 m²  
1e verdieping  :  circa 488 m²  
2e verdieping  :  circa 488 m²  
3e verdieping  :  circa 488 m²  
  
Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 488 m².  
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 

Het gebouw zal worden opgeleverd in de huidige staat, 
derhalve inclusief o.a.:  
 
- representatieve entreepartij  
- 13 persoonslift  
- systeemplafonds met energiezuinige verlichtingsarmaturen  
- 3,5-voudige mechanische ventilatie met topkoeling  
- per verdiepingsvleugel een pantry met diverse 

aansluitingsmogelijkheden alsmede een dames- en 
herentoilet 

- centrale verwarming    
- convectoren voorzien van thermosstraatkranen en drieledig 

gecompartimenteerde kabelgoten met UTPCAT5 
bekabeling, opgenomen in een projectomkasting.  

- isolerende zonwerende beglazing  
- te openen draai-/kiepramen, 1 per 3,6 m  
- verlichtingsniveau 450 lux in de kantoren  
- stramienmaat 1,80 m  

 

Parkeren 46 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein.  
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Huurprijs Huurprijs kantoor 
€ 110,- per m² per jaar exclusief BTW.  
   
Huurprijs parkeren  
€ 500,- per parkeerplaats per jaar exclusief 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 dat het voor verhuurder ontstane nadeel 
wordt gecompenseerd. 
 

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). 
 

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 en servicekosten met BTW per kwartaal vooruit. 
 

Servicekosten Het bedrag dient nader vastgesteld te worden en is 
verschuldigd als voorschot op basis van nacalculatie, te 
vermeerderen met BTW. 
 

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

Aanvaarding In overleg. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Het model van de huurovereenkomst van eigenaresse is 
gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad 
voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene 
bepalingen.  
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
Postbus 349 
3500 AH Utrecht 
Tel : 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 

 
 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met 
zorg samen gesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 
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