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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres St.-Jacobsstraat 123 -135 te Utrecht (3511 BP) 
 

Algemene informatie Regus City Center is gelegen op een prachtige locatie midden 
in het centrum van Utrecht. Het kantoorgebouw is gedeeltelijk 
gerenoveerd en verduurzaamd.  
Het gebouw met vijf verdiepingen wordt gekenmerkt door een 
eenvoudige, tijdloze bouwstijl en is direct te herkennen aan 
de strakke heldere architectuur.  
 
Regus biedt flexibele kantoorruimtes aan, volledig 
gemeubileerd met onbeperkt supersnelle wifi en vriendelijk 
personeel, zodat alles bij de hand is om zorgeloos te kunnen 
werken. Naast een eigen kantoorruimte kunt u gebruik maken 
van alle faciliteiten die Regus biedt.  
 
Door de gunstige ligging in het centrum zijn alle voorzieningen 
binnen handbereik. Het kantoor ligt tegenover het 
Vredenburg, naast het winkelcentrum La Vie en op korte 
afstand van Utrecht Centraal Station, winkelcentrum Hoog 
Catharijne, De Neude en de Oudegracht waar diverse 
lunchrooms, restaurants en winkels te vinden zijn.   
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Met de auto is de St.-Jacobsstraat goed te bereiken via de  
A2 (Amsterdam-Maastricht), A12 (Den Haag-Arnhem),  
A27 (Breda Almere) en A28 (Utrecht-Groningen).  
 
Het openbaar vervoer 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. In 
circa 10 minuten lopen bent u op Utrecht Centraal Station. 
Aan de St.-Jacobsstraat vertrekken diverse bussen in de 
richting van zowel het centraal station als naar andere delen 
van Utrecht en omgeving.  
 

Oppervlakte Voor de verhuur is circa 100 m² beschikbaar. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden, business-units vanaf  
circa 12 m² tot en met 25 m².  
 
Van onderhavig object is geen NEN 2580 meetcertificaat 
aanwezig. De vermelde metrages zijn bepaald aan de hand van 
niet schaalvaste plattegrondtekeningen. Derhalve kan geen 
enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages 
 

Parkeren Betaald parkeren is mogelijk in parkeergarage Q-Park La Vie of 
in parkeergarage Paardenveld die op loopafstand te bereiken 
zijn. 
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Huurprijs De privé kantoren kunnen op basis van 24/7 beschikbaarheid 
aangeboden worden maar ook op flexibele basis.   
Tevens is er co-working reserved (gedeelde kantooroplossing) 
beschikbaar. Hiermee wordt ondernemers de mogelijkheid 
geboden 24/7 gebruik te maken van een eigen vaste werkplek.   
 
Prijzen starten vanaf € 210,- per werkplek per maand.  
Een werkplek is 5 m². 
Co-working reserved vanaf € 150,- per maand. 
 
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. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

De business units worden opgeleverd in de huidige staat onder 
andere voorzien van:  

‐ Systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen;  

‐ Huidige scheidingswanden;  
‐ Deels vloerbedekking en deels PVC;  

‐ Gemeenschappelijk pantry's;  

‐ Gemeenschappelijke toiletgroepen;  

‐ Gemeenschappelijke vergaderruimtes.  
 
Het gehuurde is inclusief:   
‐ Volledige receptie en 24/7 toegankelijk;   

‐ Dagelijkse schoonmaak en wekelijkse grote schoonmaak;   

‐ Meubilair;   

‐ Internet, WIFI;   

‐ Lokaal telefoonnummer + telefoons;   

‐ Gebruik van de algemene ruimtes;   

‐ Postservice;   
‐ Gas/water/elektra;   

‐ Lokale belastingen;   

‐ Servicekosten.   
  
Het gehuurde is exclusief:  

‐ Onbeperkt Koffie en thee pakket € 30,- per medewerker;  
‐ Telefoonbeantwoording volgens aangeleverd script € 45,-.  
 
Per werkplek ontvangt u van Regus een Business World Gold 
Membership. Hiermee kunt u wereldwijd, zonder te 
reserveren, gebruik maken van alle faciliteiten in de 
Businesslounges van Regus. 
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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 Flexibele contracten mogelijk. 
 

Opzegtermijn Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden. 
 

Betaling Huur en BTW maandelijks vooruit. 
 

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

Aanvaarding In overleg, per direct mogelijk. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 
 

Huurovereenkomst op basis van een serviceovereenkomst.  
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 

 
 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan .Alle opgegeven 

maten en oppervlakten zijn indicatief. 
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