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 TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOORRUIMTE 
EN AFGESLOTEN BUITENTERREIN 
 

Adres Mastwijkerdijk 128 en 130a te Montfoort (3417 BT). 
 

Algemene informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijstaand en modern bedrijfspand bestaande uit een 
bedrijfsruimte met een kantoor op de begane grond. 
 
Het object is bereikbaar via een doorgaande weg aan de rand 
van Montfoort. Het object is niet gelegen op een bedrijven- 
terrein, maar omgeven door agrarische bedrijven en woningen 
waardoor het een gemengd karakter heeft. 
 
Het terrein is omheind door een hekwerk voorzien van twee 
rolpoorten die toegang geven tot het terrein. Op het terrein 
bevindt zich aan de linkerkant de kantoorruimte en 
bovengelegen aan derden verhuurde (bedrijfs-)woning en aan 
de rechterkant de bedrijfshal.  
 
Op het terrein zelf is voldoende parkeergelegenheid direct 
voor het object.  
 
De overheaddeuren zijn recent door verhuurder vernieuwd en 
de verlichting in de bedrijfshal zal vernieuwd worden met 
duurzame LED-armaturen. 
 

Bereikbaarheid De Mastwijkerdijk is de weg tussen Montfoort en Achthoven en  
bevindt zich nabij het kruispunt van de provinciale wegen 
N204 en N228 met aansluitingen op de rijksweg A12 bij 
Woerden en De Meern. Door de ligging op circa 10 minuten van 
het knooppunt Oudenrijn (A2 en A12) is de bereikbaarheid per 
auto goed te noemen.  
 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk, streekbus 
lijn 107 tussen Utrecht en Gouda gaat in de spitsuren heel 
regelmatig. 
 

Oppervlakte Voor de verhuur is totaal circa 1.456 m² VVO beschikbaar: 
- ca. 1.207,5 m² bedrijfs-/opslagruimte  
- ca.       119 m² entresol 

- ca.       129 m² kantoorruimte begane grond  
      met keuken, toilet en douche. 

Bij het gehuurde ligt aan de voorzijde een verhard en 
afsluitbaar terrein van circa 510 m², exclusief 4 parkeerplaats 
voor de bovenwoning. Metrage conform NEN2580 meetrapport. 
 

 Ruim parkeren op het eigen afsluitbare buitenterrein.  
 

Constructief / bouwkundig - bouwjaar 2000 
- kolom vrije overspanning circa 15 meter 
- vloerbelasting hal circa 2.000 kg/m² 
- vrije hoogte hal circa 5,8 meter 
- geïsoleerd dak 

 

Energielabel B  
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Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

Het object zal (schoon en ontruimd) worden aangeboden met 
de volgende voorzieningen: 
Kantoren 

- systeemplafonds met inbouw TL-verlichtingsarmaturen 
- kabelgoten voorzien van WCD’s en UTP cat. 5E 

databekabeling 
- radiatoren met thermostaatknop 
- patchruimte 
- sanitair met toilet, urinoir en douche 
- keukenblok met close in boiler, boven- en 

onderkasten, oven, kookplaat en afzuigkap 
- deels te openen draai-/kiepramen 
- glasvezelaansluiting aanwezig 

Bedrijfsruimte 
- gecoate betonvloer 
- twee direct gestookte heaters met plafondventilators 
- twee  elektrische bedienbare overheaddeuren (circa 5 

m breed x 4,7 m) met daglicht toetreding en 
stelconplaten voor de deur. Deze deuren worden 
nieuw geschilderd donker grijs (Ral 7021) 

- twee loopdeuren 
- alarminstallatie 
- diverse brandhaspels en poederblussers 
- vier nieuwe duurzame LED-verlichtingslijnen 
- betonvloer hal deels voorzien van goot, aangesloten 

op olie-waterscheider 
- veel daglicht door ramen in gevel en lichtstraten in 

dak 
- diverse krachtstroomaansluitingen 
- nooduitgangen 
- toiletten en doucheruimte 

Buitenterrein 
- verhard middels klinkerbestrating 
- omheind buitenterrein 
- 2 rolpoorten 

 

Bestemming Conform bestemmingsplan “Buitengebied 2012” 1e herziening  
zijn de voor Bedrijf aangewezen gronden, bestemd voor: 

- bedrijven behorende tot de categorieën 1 en 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 

- het perceel heeft tevens de aanduiding 'specifieke 
vorm van bedrijf – autosloperij', en derhalve geschikt 
voor een autosloperij behorend tot categorie 3.2 van 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

 

Huurprijzen Totaal € 62.000,- per jaar 
 
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. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0335.BPBuitengebied2012-vg01/r_NL.IMRO.0335.BPBuitengebied2012-vg01_2.7.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0335.BPBuitengebied2012-vg01/r_NL.IMRO.0335.BPBuitengebied2012-vg01_2.7.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0335.BPBuitengebied2012-vg01/rb_NL.IMRO.0335.BPBuitengebied2012-vg01_1.pdf
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Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-
indexcijfer 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, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. 
 

Servicekosten De servicekosten bedragen € 650,- per maand te vermeerderen 
met BTW als verrekenbaar voorschot. Verrekening vindt 
jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten, voor de 
navolgende leveringen en diensten: 

‐ verbruik en vastrecht gas, water en elektra  

‐ Onderhoud C.V. installatie kantoor; 

‐ Onderhoud 2 gasgestookte heaters bedrijfshal; 

‐ Onderhoud brandhaspels (brandblussers dient Huurder 
jaarlijks zelf te laten onderhouden/ controleren); 

‐ Onderhoud buitenterrein en groenvoorzieningen; 

‐ Onderhoud 2 elektrische overheaddeuren; 
- Onderhoud hekwerken en rolpoorten; 
- Glasbewassing en kozijnen buitenzijde 1x per 6 

weken; 

‐ Administratiekosten ad 5% over de hierboven 
aangegeven leveringen en diensten. 

 
Verhuurder is contractant voor nutsvoorzieningen.  
Het verbruik van de nutsvoorzieningen wordt verrekend op 
basis van daadwerkelijk verbruik en gemeten middels 
aanwezige tussenmeters.  
 

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

Aanvaarding 1 april 2020. 
 

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). 
 
Verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen is/ 
zijn gerechtigd om het gehuurde per maand/ kwartaal/ te 
betreden voor een controle op naleving van het omschreven 
gebruik. 
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl   www.waltmann.nl 
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Plattegrond b.g. 
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Plattegrond entresol 
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Kadastrale kaart bijbehorend terrein 
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Meetstaat 
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Locatiekaarten 
 

 
 

 
 
 

 


