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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Emmalaan 35 te Utrecht (3581 HP) 
 

Algemene informatie In een representatieve rijksmonumentale kantoorvilla aan de 
statige Emmalaan in Utrecht is de kantoorruimte op de begane 
grond beschikbaar voor de verhuur. 
 
De villa beschikt over een gezamenlijk representatieve entree. 
De kantoorruimte op de begane grond is voorzien van een 
eigen pantry en eigen sanitair. Alle kamers zijn voorzien van 
airco-units welke ter overname worden aangeboden. 
 
De kantoorvilla is gelegen in Utrecht-Oost, nabij het 
Wilhelminapark. Daarnaast is het oude centrum van de stad 
Utrecht ook makkelijk te bereiken. De Emmalaan maakt, 
samen met het Hogelandsepark en het Rosarium, deel uit van 
het in de 19e eeuw door Henri Copijn ontworpen 
Wilhelminapark.  
  
Op wandelafstand van de villa bevinden zich in de 
Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat diverse 
eetgelegenheden, traiteurs, supermarkten en een diversiteit 
aan andere winkels.  
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
De kantoorvilla is vanaf de A27 en A28 uitstekend bereikbaar 
via de Waterlinieweg en de Berekuil.   
Tevens bevindt de Emmalaan zich op enkele minuten rijden 
van de ring Utrecht-Noord (N230).  
 
Het openbaar vervoer 
Per openbaar vervoer is de villa goed bereikbaar middels 
meerdere buslijnen met diverse bushalten op slechts enkele 
minuten loopafstand.  
 

Oppervlakte Voor de verhuur is momenteel circa 100 m² kantoorruimte 
beschikbaar gelegen op de begane grond.  
 
Deze kantoorruimte is eventueel te combineren met de 
kantoorruimte op de 1e verdieping van circa 100 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 Aan de openbare weg is er voldoende betaalde 
parkeergelegenheid aanwezig.  
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Huurprijs € 195,- per m² 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. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd met de 
volgende voorzieningen:  
 

‐ gezamenlijke representatieve entree;  

‐ eigen sanitair;  

‐ eigen pantry;  

‐ verwarming middels radiatoren;  

‐ huidige vloerbedekking; 

‐ airco units ter overname; 
‐ glasvezel aansluiting (voor rekening huurder). 

 

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 Het betreft een onderhuursituatie tot 31 maart 2023, 
afwijkende huurtermijnen in overleg.  
 
Voor overeenstemming van deze onderhuursituatie is 
nadrukkelijk goedkeuring van directie onderverhuurder en 
eigenaar van het gebouw nodig.  
 

Opzegtermijn Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats van 
rechtswege op 31 maart 2023, tenzij anders overeengekomen. 
 

Betaling Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit. 
 

Servicekosten € 20,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW als 
verrekenbaar voorschot voor de navolgende leveringen en 
diensten: 
 

‐ gasverbruik inclusief vastrecht; 

‐ elektraverbruik inclusief vastrecht t.b.v. installaties en de 
verlichting van de gehuurde ruimte en gemeenschappelijke 
ruimten; 

‐ waterverbruik inclusief vastrecht; 

‐ onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of 
luchtbehandelingsinstallatie; 

‐ onderhoud terrein en groenvoorziening; 

‐ dakonderhoud; 
‐ rioolonderhoud; 

‐ administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde 
leveringen en diensten. 
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Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW. 
 

Aanvaarding In overleg, mogelijk per 1 juli 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). 
 

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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