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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Stationsplein 90 te Utrecht (3511 ED) 
 

Algemene informatie In het hartje van Utrecht op het Stationsplein, boven het 
winkelcentrum "Hoog Catharijne" vindt u Space to Create.  
Met ruim 100 miljoen reizigers per jaar is het Stationsgebied 
van Utrecht het bruisende hart van Nederland. Samen met de 
oude binnenstad vormt het één innovatief stadscentrum met 
een rijke mix aan bedrijven.  
 
Modern, stijlvol, creatief, en tegelijkertijd comfortabel en 
flexibel zijn de kernwoorden van deze locatie. Met andere 
woorden: een bruisende toplocatie waar aangenaam werken 
en elkaar ontmoeten samenkomen.   
 
Op deze locatie huurt u all-inclusive. Dit betekent dat u geen 
omkijken heeft naar de bijkomende zaken zoals onder andere 
koffie, thee, schoonmaak en internet. Kantoren worden 
gemeubileerd opgeleverd.  
 
De kantoorruimten worden voorzien van eigen signage en 
worden verhuurd inclusief onder andere: servicekosten, 
schoonmaak, gietvloer, WIFI, koffie & thee, volledig uitgeruste 
pantry’s, receptie en ontvangst, en gebruik van de openbare 
werkplekken. Er kan vrij gebruik gemaakt worden van, 
stilteruimtes, belhokjes, het dakterras, en de keuken.   
Deze basisfaciliteiten kunnen uitgebreid worden met 
verschillende F&B pakketten, zoals ontbijt, lunch, vers fruit, 
sapjes, fris en meer. Dit kan volledig naar eigen wens 
samengesteld worden.   
 
Een van de hoofdtaken van deze locatie is het verhuren van 
vergader-, training- en meetingruimtes. Deze ruimtes zijn 
gevestigd op dezelfde verdieping, in de naastgelegen vleugel. 
Als huurder krijgt u 30% korting op de aanwezige 
vergaderruimtes.  
 

Bereikbaarheid Direct tegenover het Utrecht Centraal Station gelegen. Of u nu 
met de trein, bus, tram of de auto komt. Alles is op een 
minuut loopafstand. Tevens bevindt de ingang van ‘s werelds 
grootste fietsenstalling zich direct voor de deur. Schiphol is 
binnen 25 minuten te bereiken per trein.  
 

Oppervlakte Totaal voor de verhuur is circa 529 m² kantoorruimte 
beschikbaar gelegen op de 2e verdieping.   
 
Er zijn diverse business units beschikbaar vanaf circa 17 m² tot 
65 m² per unit.  
 

Parkeren Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft parkeren in 
"Hoog Catharijne". U heeft keuze uit vaste parkeerkaarten, 
waardekaarten of facturatie op nacalculatie.   
 

  



 
 

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 De huurprijs voor de business units is als volgt:  
 
‐ vanaf € 450,- per werkplek per maand;  

‐ één werkplek is circa 5 m².   
  

De bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW en kan afwijken 
van de wensen en eisen van kandidaat huurders.   
 
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 kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de 
volgende voorzieningen:  
‐ werkplekken inclusief bureaus, stoelen en kasten;     

‐ inregeling lucht-en lichtsystemen;    

‐ beveiligingssysteem door het hele gebouw;   

‐ 24/7 toegang tot het gehuurde.  
  
Het gehuurde is inclusief:    
‐ huur;  

‐ glasvezel WiFi;    

‐ servicekosten;    

‐ onroerend goed verzekeringen & belastingen;    

‐ gebruik van pantry;    

‐ receptie en ontvangst;    

‐ dagelijkse schoonmaak;  
‐ koffie, thee en fusion water;  

‐ vrij toegang tot evenementen, georganiseerd door Space to 
Create;  

‐ 30% korting op vergaderruimtes.  
 

Energielabel Het kantoorgebouw is voorzien van energielabel A.  
 

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 Flexibele contracten zijn mogelijk met een huurtermijn vanaf 
6 maanden.   
 

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 De servicekosten zijn inbegrepen in de huurprijs.  
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Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW. 
 

Aanvaarding In overleg, per direct is mogelijk. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 
 

Huurovereenkomst op basis van een serviceovereenkomst.  
 

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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