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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Amersfoortseweg 7 te Maarn (3951 LA) 
 

Algemene informatie De door bomen en rododendrons omgeven oprijlaan voert u 
door het parkachtige landschap van Landgoed 't Stort naar het 
koetshuis.  
 
Het koetshuis is gelegen op een ruim perceel grond en 
kenmerkt zich onder andere door haar rustgevende ambiance 
en rijke cultuurhistorie. Het 4 hectare tellende park met 
landhuis en koetshuis is aangemerkt als historische 
buitenplaats.   
 
Het koetshuis is een Rijksmonument en is in 2006 geheel 
gerenoveerd en geschikt gemaakt voor kantoorgebruik op basis 
van een hoogwaardige afwerking en technisch 
voorzieningenniveau. De staat van onderhoud is zowel binnen 
als buiten zeer goed en de locatie is een echte beleving voor 
uw werknemers en relaties.  
 
De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de begane grond 
van het koetshuis en verdeeld over twee verschillende 
ruimtes. Deze kantoorruimte wordt aangeboden in combinatie 
met de kantoor-/vergaderruimte in het souterrain welke is 
voorzien van een eigen entree.  
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Door de gunstige ligging bent u optimaal bereikbaar. Het 
object is gelegen aan de rand van Maarn op een zichtlocatie 
langs de N227 naast de op- en afrit van de A12 (Arnhem-
Utrecht-Den Haag). 
 
Met openbaar vervoer 
Het kantoor is gelegen op loopafstand van het treinstation van 
Maarn. De trein vertrekt 4x in het uur naar Utrecht Centraal 
en 2x in het uur naar Arnhem Centraal. 
 

Oppervlakte Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw 
bedraagt circa 484 m².  
 
Voor de verhuur is momenteel circa 178 m² kantoorruimte 
beschikbaar, verdeeld over de begane grond en het souterrain. 
 
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 Voldoende parkeerplaatsen op eigen 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 € 24.000,- per jaar te vermeerderen met servicekosten en 
BTW, inclusief parkeerplaatsen.  
 
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 
 

Het gebouw wordt opgeleverd in de huidige staat onder ander 
voorzien van: 
‐ representatieve entree; 

‐ dubbele beglazing; 

‐ brandslanghaspels en brandblussers; 

‐ glasvezel aanwezig (abonnement voor huurder);  

‐ alarminstallatie met bewegingssensoren; 

‐ cv-installaties. 
 
De kantoorruimte op de begane grond wordt opgeleverd in de 
huidige staat onder andere voorzien van: 

‐ videofoon installatie; 

‐ plafond voorzien van inbouwspots; 

‐ pantry met vaatwasser, koelkast en close-in boiler en 
eettafel (gemeenschappelijk); 

‐ heren- en damestoilet; 

‐ patchkast (gemeenschappelijk); 

‐ achteruitgang naar parkeerterrein via de keuken; 

‐ entree voorzien van marmeren vloer, kantoorruimte van 
houten vloer. 

 
Het souterrain, welke via de zij-ingang ter hoogte van het 
parkeerterrein bereikbaar is, wordt opgeleverd in de huidige 
staat onder andere voorzien van: 
‐ voorzien van te openen ramen; 

‐ vloerbedekking; 

‐ LED verlichting; 

‐ videofoon installatie. 
Deze ruimte is uitstekend geschikt als trainings- en/of 
vergaderruimte. 
 

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. 
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Servicekosten € 35,- per m² per jaar als vaste vergoeding voor de navolgende 
bijkomende leveringen en diensten, te vermeerderen met 
BTW:   
- onderhoud luiken; 
- onderhoud CV-installaties; 
- onderhoud elektrische installatie en 

noodverlichtingsinstallatie; 
- onderhoud airco-units; 
- onderhoud en vervanging van lampen in de algemene 

ruimten alsmede van de ten behoeve van het gehuurde 
behorende (parkeer)terreinen; 

- onderhoud en bijdrage inbraakdetectie-installatie; 
- onderhoud brandmeldinstallatie; 
- onderhoud brandslanghaspels en poederblussers; 
- onderhoud intercominstallatie; 
- onderhoud van bewegwijzering en 

naamvermeldingssysteem; 
- onderhoud elektra boiler; 
- onderhoud mechanische afzuiginstallaties; 
- onderhoud elektrisch toegangshek; 
- verzekering van al het glas dienende tot lichtdoorlating; 
- kosten van energieverbruik (gas, water en elektra) van de 

algemene ruimten alsmede van het gehuurde; 
- vuilafvoer, inclusief huur containers; 
- kosten voortvloeiende uit de door de overheid vereiste 

controles/inspecties; 
- eventuele nog niet genoemde doch ten behoeve van het 

complex en/of huurders gedane uitgaven/servicekosten, 
zoals inwendig klein onderhoud; 

- het schoonhouden van de daken en goten, terrassen en 
balkons alsmede het ontstoppen van riolering; 

- het periodiek wassen van de ramen en geschilderde 
houtwerken aan de buitenzijde van het gebouw; 

- de administratiekosten van de vermelde levering en 
diensten (5%). 
 

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

Aanvaarding In overleg. 
 

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 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond souterrain 
 

 
 



 
 

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. 

Locatiekaart 
 

 
 

 


