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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Maliebaan 29-33 te Utrecht (3581 CC) 
 

Algemene informatie Op de bekende Maliebaan aan de populaire oostkant van de 
stad vindt u dit zeer hoogwaardige Rijksmonumentale 
kantoorgebouw. Een uniek gebouw gekenmerkt door haar 
imposante frontbreedte en met het gemak van een exclusieve 
parkeervoorziening op het achtergelegen terrein. Met recht 
mag dit kantoor het visitekaartje van uw organisatie worden 
genoemd. Dit kantoor kent een authentiek voorgebouw en 
heeft daarnaast een meer moderne geschakelde achterbouw. 
Hierdoor leent het object zich voor een mix van werkvormen: 
van traditioneel kantoorgebruik tot meer open-space 
kantoorgebruik.  
 
Ook uw medewerkers zullen deze fantastische werkplek 
weten te waarderen, met diverse voorzieningen op 
loopafstand. Zo is het Wilhelminapark op 5 minuten lopen en 
zijn diverse trendy lunchgelegenheden te vinden op 
steenworp afstand van het object.  
  
Het object betreft een klassiek kantoorgebouw met een 
moderne achterbouw. Hierdoor leent het object zich voor een 
mix van werkvormen: van traditioneel kantoorgebruik tot 
meer open-space kantoorgebruik.  
De voorzieningen zoals sanitair, trappenhuis, lift e.d. zijn 
gelegen in de kern van het gebouw.   
  

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
De bereikbaarheid van de locatie met de auto is zeer goed. 
Binnen enkele minuten bent u op de Waterlinieweg die een 
zeer snelle aansluiting heeft op de snelwegen 
A2/A12/A27/A28.  
 
Het openbaar vervoer 
Op loopafstand van het object zijn diverse bushaltes gelegen 
met een zeer frequente verbinding naar Utrecht Centraal 
Station.   
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Oppervlakte Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het 
kantoorgebouw bedraagt circa 1.809 m².   
 
Voor de verhuur is het gehele kantoorgebouw beschikbaar, als 
volgt verdeeld: 
 
begane grond   : circa 440 m² v.v.o. 
1e verdieping   : circa 435 m² v.v.o. 
2e verdieping : circa 437 m² v.v.o. 
3e verdieping : circa 350 m² v.v.o. 
kelder – A     : circa   98 m² v.v.o. 
kelder – B      : circa   47 m² v.v.o. 
 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580.  
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier 
van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van 
de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
 

Parkeren Op het achtergelegen af te sluiten parkeerterrein zijn  
23 parkeerplaatsen gelegen.   
 
Tevens is het mogelijk om een zakelijke parkeervergunning 
aan te vragen bij de Gemeente Utrecht.   
 
Daarnaast is er in de omgeving voldoende betaalde 
parkeergelegenheid.  
 

Huurprijs Kantoorruimte   
€ 250,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.  
 
Parkeerplaatsen  
€ 2.000,- per plaats per jaar te vermeerderen met 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. 
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Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

Het object wordt in huidige, uitstekende staat opgeleverd en 
voorzien van onder andere:  
 

‐ representatieve entree;  

‐ bedrijfsrestaurant;  

‐ bar;  

‐ vloerbedekking;  
‐ elektra;  

‐ mechanische ventilatie;  

‐ sanitaire voorzieningen;  

‐ keuken en pantry inclusief diverse inbouwapparatuur;  

‐ verlichting;  

‐ netwerkbekabeling;  

‐ stadsverwarming middels radiatoren;  

‐ brandmeldinstallatie;  
‐ inbraak-alarminstallatie en camerabewaking;  

‐ fietsenstalling;  

‐ afgesloten achtergelegen parkeerterrein.  
  

Bestemming Conform bestemmingsplan “Wilhelminapark, Buiten-
Wittevrouwen” is het toegestane gebruik: Gemengd - 4 
 
De voor Gemengd - 4 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

‐ wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-
verbonden-beroep of bedrijf dan wel een bed & breakfast; 

‐ kantoren; 

‐ de bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen. 

 

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 en BTW per kwartaal vooruit. 
 

Servicekosten Nader overeen te komen. 
 

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

Aanvaarding In overleg. 
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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. 
 
 

mailto:info@kleinmaeksennijdam.nl
http://www.waltmann.nl/


 
 

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. 

Plattegrond begane grond 
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Plattegrond begane grond – 3D 
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Plattegrond 1e verdieping 
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Plattegrond 1e verdieping – 3D 
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Plattegrond 2e verdieping 
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Plattegrond 2e verdieping – 3D 
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Plattegrond 3e verdieping 
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Plattegrond 3e verdieping – 3D 
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Plattegrond kelders 
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Plattegrond kelders – 3D 
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Locatiekaart 
 

 
 

 

 
  


