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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Oorsprongpark 12 te Utrecht (3581 ET) 
 

Algemene informatie Kantoorvilla 'De Oorsprong' is gelegen aan het Oorsprongpark, 
nabij de statige Maliebaan. 'De Oorsprong' is een 19e-eeuwse 
rijksmonumentale villa. De villa werd in 1823 gebouwd als 
woonhuis. Eind 20e eeuw kreeg het een kantoorbestemming. 
In de omgeving zijn diverse historische kantoorgebouwen 
gelegen. Samen met de Maliebaan vormt het Oorsprongpark 
één van de meest representatieve kantorenlocaties van de 
stad Utrecht.  
  
De verhuurder van de business units is Regus. Regus verhuurt 
kantoorruimte op 3.000 locaties in 900 steden verdeeld over 
120 landen. Elk privékantoor kan worden opgewaardeerd om 
meer bureaus toe te voegen of om te verhuizen zonder extra 
kosten. Regus verhuurt ook tijdelijke kantoren om de duur van 
een project te dekken, met flexibele contracten vanaf één 
maand. 
  
Per werkplek ontvangt u een Business World Gold Membership. 
Hiermee kunt u wereldwijd, zonder te reserveren, gebruik 
maken van de faciliteiten in de Businesslounges van 
verhuurder. 
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
De bereikbaarheid van Utrecht-Oost met het eigen vervoer is 
goed. Het Oorsprongpark is bereikbaar via de Maliebaan, de 
Berekuil en de Waterlinieweg. De Waterlinieweg maakt 
onderdeel uit van de binnenring van Utrecht. De A27 (Breda-
Hilversum) en A28 (Utrecht-Zwolle) zijn binnen enkele 
minuten te bereiken. Hetzelfde geldt voor de A2 (Amsterdam-
Maastricht) en A12 (Den Haag-Arnhem) via de knooppunten 
Rijnsweerd en Lunetten.  
 
Het openbaar vervoer 
Het Centraal Station Utrecht is per bus in 10 minuten 
bereikbaar via een directe busverbinding. Tijdens de spitsuren 
is de frequentie circa 10 keer per uur. De bushalte ligt direct 
naast de villa.  
 

Oppervlakte Voor de verhuur zijn momenteel diverse kantoorunits 
beschikbaar vanaf circa 15 m² tot 60 m². 
  

Parkeren Parkeerplaatsen op eigen terrein, indien mogelijk. 
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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.   
Met deze oplossing kan tevens worden geregistreerd op 
zakelijk adres bij de Kamer van Koophandel.  
 
- € 275,- per werkplek per maand. 
- Een werkplek is 5m2 
- € 30,- koffie en thee pakket per persoon per maand. 
- € 45,- telefoonbeantwoording volgens aangeleverd script. 
- € 150,- per parkeerplaats 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:  

‐ Stucplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen, op de 2e 
verdieping systeemplafonds met inbouwverlichting; 

‐ Huidige kamerindeling;  

‐ Vloerbedekking;  

‐ Pantry's;  

‐ Toilet;  

‐ Vergaderruimtes; 
‐ Openbare business lounge.  
  
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.   
 

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 huurcontracten zijn mogelijk. 
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Opzegtermijn Beëindiging van de huurovereenkomst 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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Plattegrond souterrain 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping  
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Locatiekaart  
 

 
 

 

 
  


