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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Winthontlaan 200 te Utrecht (3526 KV) 
 

Algemene informatie Het representatieve kantoorgebouw van Element Offices is 
gesitueerd in het kantoren gebied aan de zuidkant van 
Utrecht.  
 
Het gebouw kenmerkt zich door zijn professionele uitstraling 
en hoge mate van service, gericht op kwaliteit voor zowel de 
ondernemer als zijn klanten. Behalve de kantoorruimte 
worden u tal van aanvullende diensten aangeboden zoals 
onder andere een centrale receptie, telefonische 
antwoorddienst, vergaderruimtes met faciliteiten en 
bedrijfsrestaurant.   
  

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Zeer goed bereikbaar met eigen vervoer. Per auto is er een 
directe aansluiting op het rijkswegennet mogelijk. Het object 
is gelegen naast de afslag A12 (Den Haag - Utrecht – Arnhem) 
en heeft hiermede directe verbinding met A2 (Amsterdam - 
Utrecht - Den Bosch – Eindhoven) en A28 (Utrecht - Zwolle).  
  
Het openbaar vervoer 
Ook met het openbaar vervoer is deze locatie uitstekend te 
bereiken. De halte van de sneltram is op loopafstand gelegen 
en heeft een directe aansluiting met Utrecht Centraal Station. 
Tevens is er op loopafstand een bushalte waar vandaan diverse 
buslijnen vertrekken.   
 

Oppervlakte Voor de verhuur is momenteel circa 160 m² kantoorruimte 
beschikbaar, in diverse units vanaf circa 24 m², verdeeld over 
3 verdiepingen. 
 
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 Ruim voldoende (gratis) parkeerplaatsen op eigen afgesloten 
terrein.  
 

  



 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien 
van de juistheid kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

informatie enig recht worden ontleend. 

Huurprijs Voor de verhuur zijn momenteel de volgende metrages en 
business units beschikbaar:  
 
Begane grond 
24 m² – € 570,34 per maand 
36 m² - € 831,76 per maand 
 
1ste verdieping 
36 m² - € 831,76 per maand 
64 m² - € 1.441,74 per maand 
 
Bovenstaande huurprijzen zijn inclusief servicekosten en 
diensten, telefonie en internet, maar 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. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

De kantoorunits worden opgeleverd in de huidige staat onder 
andere voorzien van: 
- Representatieve entree met bemande receptie;  
- Bedrijfsrestaurant;   
- Gemeenschappelijke toiletten;  
- Centrale verwarming door middel van radiatoren;  
- Glasvezel internet;  
- Post afhaalservice;  
- Mechanische ventilatie;  
- Beveiligingsinstallatie;  
- Toegangscontrolesysteem;  
- Liftinstallatie;   
- Gemeenschappelijke vergaderfaciliteiten.   

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 Mimimaal 1 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van 
telkens 1 jaar is mogelijk, 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 3 maanden. 
 

Betaling Huur en servicekosten en BTW maandelijks vooruit. 
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Servicekosten en 
dienstenpakket 

Het voorschot servicekosten bedraagt € 38,50 per m² per jaar 
te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot voor de 
navolgende leveringen en diensten:   
- Energiekosten van de gehuurde en gemeenschappelijke 

ruimten;  
- Waterverbruik;  
- Schoonmaak algemene ruimten en de algemene sanitaire 

voorzieningen;  
- Glasbewassing buitenzijde;  
- Gebouwbeveiliging;  
- Zuiveringsheffing;  
- Postverwerking en gebruik gemeenschappelijke postbus;  
- Post afhaalservice;  
- Onderhoud: Hang- en sluitwerk, verwarming- en 

koelinstallaties, liften, gemeenschappelijke deuren;  
- WOZ belasting;  
- Rioolheffing;  
- 5% administratiekosten.  
  

Servicekosten en 
dienstenpakket 

Dienstenpakket bedraagt € 24,30 per m² per jaar, te 
vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot voor de 
navolgende leveringen en diensten:  
- Ontvangst en doorverwijzen klanten en bezoekers;  
- Ontvangst postpakketten;  
- Kopieer en scan faciliteiten;  
- Telefonische antwoordservice.  
  
Voor telefonie en internet bedragen de maandelijkse kosten  
€ 47,50 (per telefoonlijn € 12,50 per maand) te vermeerderen 
met BTW. 
 
Bovengenoemde kosten zijn reeds in de genoemde huurprijs 
inbegrepen. 
 

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

Aanvaarding In overleg, doch spoedig mogelijk. 
 

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). 
 

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 begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping 
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Plattegrond 2e verdieping 
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Locatiekaart 
 

 
 

 

 
  


