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 TE HUUR BUSINESS UNITS 
 

Adres Gooimeer 1 te Naarden (1411 DC) 
 

Algemene informatie Het kantoorgebouw “Parc Gooimeer” is recent geheel 
gemoderniseerd en zeer hoogwaardig afgewerkt, heeft een 
moderne uitstraling en is gelegen op het levendige 
businesspark “Gooimeer” te Naarden.  
 
Een ideale plek voor iedere ondernemer die op zoek is naar 
een centrale en levendige omgeving om in te werken.  
Of je nu werkgever of zzp’er bent; als ondernemer ken je het 
belang van een fijne werksfeer. De plek waar je de werkdag 
doorbrengt kan hier aan bijdragen. In de units is het mogelijk 
een eigen identiteit te creëren en worden verhuurd inclusief 
onder andere: bemande receptie, servicekosten, 
vloerbedekking en ingerichte pantry. De kantoren kunnen  
turn-key en gemeubileerd opgeleverd worden. 
 
Het gebouw beschikt over diverse vergaderzalen en zijn van 
alle gemakken voorzien. Waaronder WIFI, flipchart en 
schermen. De vergaderruimtes zijn te gebruiken door interne 
en externe klanten. Lunch en catering kunnen verzorgd 
worden door het inpandige restaurant met buitenterras. 
  
Op businesspark “Gooimeer” zijn diverse gerenommeerde 
bedrijven gevestigd zoals onder meer Nobel, Keylane, 
Genesys, Magnus, Isit, Peak-it en Pink. 
 
Op loopafstand bevindt zich de jachthaven met het veel 
bezochte restaurant Porterhouse en het NH Hotel Naarden. 
  

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
De bereikbaarheid per auto is uitstekend te noemen, vanwege 
de ligging direct aan de rijksweg A1, vlakbij Amsterdam, 
Almere en Hilversum. Schiphol is in 20 minuten te bereiken. 
Tevens is er op 5 minuten loopafstand een Tesla supercharger 
aanwezig.  
 
Het openbaar vervoer 
Per openbaar vervoer is het gebouw goed bereikbaar. De 
bushalte bevindt zich voor het gebouw. 
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Oppervlakte In dit gebouw zijn kantoorruimtes, vergaderruimtes, 
werkplekken en flexplekken beschikbaar.  
 
Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw 
bedraagt circa 4.500 m², verdeeld over 3 verdiepingen.  
Voor de verhuur van business units zijn er diverse 
mogelijkheden beschikbaar vanaf circa 20 m² tot en met  
150 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 Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.  
Parkeernorm 1:40. 
 

Huurprijs U huurt al een kantoorunit vanaf € 495,- all-in per maand.  
Units zijn van 20 m² tot en met 150 m² beschikbaar.  
Eén werkplek neemt minimaal 5 m² in beslag. 
 
Beschikbare ruimtes op de begane grond en 1e verdieping: 
 
0.11 - circa 20 m² € 495,- per maand 
0.13 - circa 20 m² € 495,- per maand 
1.03 - circa 20 m² € 495,- per maand 
1.04 - circa 20 m² € 495,- per maand 
1.13 - circa 20 m² € 495,- per maand 
1.14 - circa 20 m² € 495,- per maand 
1.16 - circa 35 m² € 795,- per maand 
1.02 - circa 55 m² € 1.199,- per maand 
 
Bovenstaande huurprijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief 
servicekosten alsmede:  
- bemande receptie; 
- WiFi; 
- schoonmaak algemene ruimtes; 
- koffie en thee; 
- gebruik van de vergaderruimtes (flexibel te reserveren 

o.b.v. “fair use”); 
- pantry. 
 
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 zijn geheel gemoderniseerd en worden in 
nieuwstaat opgeleverd. 
Tegen een maandelijkse vergoeding kunnen de kantoren 
volledig gemeubileerd worden opgeleverd, waarbij maatwerk 
mogelijk is.  
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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 1 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van telkens  
1 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 3 maanden. 
 

Betaling Huur en BTW maandelijks vooruit. 
 

Servicekosten Er worden geen servicekosten apart in rekening gebracht.  
De huurprijs is “all-in”.  
 

Zekerstelling Waarborgsom ter grootte van 2 maanden huur inclusief BTW. 
 

Aanvaarding In overleg, per direct 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 
 

 

 

 



 
 

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 1e verdieping 
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Plattegrond 2e verdieping 
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Locatiekaart 
 

 
 

 

 
  


