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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Savannahweg 71 te Utrecht (3542 AW) 
 

Algemene informatie Het kantoorgebouw ‘Landmark’ is op een fantastische 
zichtlocatie gelegen langs de rijksweg A2. Het gebouw is 
gesitueerd op de hoek van de Savannahweg en de Bariumweg, 
waardoor het ook op bedrijventerrein ‘Lage Weide’ op een 
prominente plek is gelegen.   
  
De prominente zichtlocatie heeft reeds diverse 
gerenommeerde organisaties voor dit gebouw aangetrokken, 
zoals Otto WorkForce, Dyade, Axyware, Stabilo, The S-Unit en 
abcfinance.  
 
Daarbij zijn toonaangevende organisaties als WE Fashion, 
Yacht, Randstad, VolkerWessels Telecom en Danone ook 
gevestigd langs de A2 op Lage Weide. 
 
Op bedrijventerrein ‘Lage Weide’, nabij onderhavig 
kantoorgebouw, is Eetwinkel Savannah Corner gevestigd, waar 
men op doordeweekse dagen terecht kan voor catering en 
broodjes.  
 
De centrale entree van kantoorgebouw ‘Landmark’ is recent 
gerenoveerd en is ingericht met een wachtruimte met de 
mogelijkheid om te werken. De entree is het hart van het 
kantoorgebouw waar een goede dynamiek is gecreëerd.   
 
De kantoorvloeren kenmerken zich door haar unieke structuur. 
De vloeren zijn uitermate geschikt voor ‘open office’.  
De structuur zorgt ervoor dat zichtlijnen alsmede 
geluidsoverlast doorbroken worden. Het realiseren van 
kantoorkamers behoort echter ook tot de mogelijkheden. Door 
de indeling is het voor huurders van diverse metrages mogelijk 
om zich te vestigen in kantoorgebouw ‘Landmark’.  
  

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Het gebouw is uitstekend bereikbaar met het eigen vervoer en 
is gesitueerd nabij de afslag Lage Weide en Maarssen, via de 
parallelbaan van de rijksweg A2. De afslag is binnen enkele 
autominuten bereikbaar.   
  
Het openbaar vervoer 
Drie buslijnen bedienen Lage Weide. Dit zijn de lijnen 37, 38 
en 48. Door de combinatie van lijn 37 en 38 wordt er een  
7½ minutendienst geboden tussen de Savannahweg op Lage 
Weide en Utrecht Centraal (reistijd 15 minuten). Samen 
bieden lijn 37 en 38 dus 8 bussen per uur op Lage Weide. 
In de directe omgeving van Lage Weide liggen de treinstations 
Maarssen (ca. 5 minuten fietsen) en Leidsche Rijn  
(ca. 10 minuten fietsen). Daarnaast is met name Utrecht 
Centraal (ca. 22 minuten fietsen) een relevant station voor 
Lage Weide. 
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Oppervlakte Het totale metrage van ‘Landmark’ is 5.785 m².   
Voor de verhuur is circa 1.425 m² beschikbaar, welke als volgt 
is verdeeld:  
 
3e verdieping – unit 3.01       : circa 267 m² 
3e verdieping – unit 3.02       : circa 249 m² 
4e verdieping – gehele vloer  : circa 672 m² 
5e verdieping – unit 5.02       : circa 237 m²  
 
Bovenstaande metrages zijn inclusief het aandeel in de 
algemene ruimte. 
              
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 Rondom het kantoorgebouw zijn circa 83 parkeerplaatsen 
gesitueerd (parkeernorm 1:69).  
 
Daarnaast is er een fietsenstalling aanwezig.  
Op bedrijventerrein ‘Lage Weide’ is het langs de weg vrij 
parkeren.  
 

Huurprijs Kantoorruimte  
€ 120,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.  
  
Parkeerplaatsen  
€ 300,- 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. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 

De kantoorruimte wordt per verdieping opgeleverd in casco 
gerenoveerde staat onder andere voorzien van: 
 

‐ nieuw systeemplafond met led-verlichting;  

‐ topkoeling;  

‐ geëgaliseerde vloer;  

‐ nieuwe pantry voorzien van onder andere een koelkast;  

‐ twee toiletgroepen; 
‐ kabelgoten;  

‐ glasvezel (Lime Networks, voor rekening huurder).   
 

Energielabel E. 
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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 5 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van telkens  
5 jaar, afwijkende huurtermijnen in overleg.  
 

Opzegtermijn Beëindiging van de huurovereenkomst 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. 
 

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

Servicekosten Voorschot servicekosten bedraagt € 30,- per m² per jaar te 
vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot op de 
vergoeding voor de volgende bijkomende leveringen en 
diensten:  
 

‐ schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, 
liften, beglazing buitenzijde en beglazing 
gemeenschappelijke ruimten;  

‐ waterverbruik inclusief vastrecht;  

‐ gasverbruik inclusief vastrecht;  

‐ elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de 
verlichting van de gemeenschappelijke ruimten alsmede van 
het gehuurde;  

‐ onderhoud en periodieke controle van verwarming- en/of 
luchtbehandelingsinstallatie(s);  

‐ idem koelinstallatie;  

‐ brandbeveiliging service abonnement;  
‐ onderhoud algemene verlichting;  

‐ idem buitenverlichting;  

‐ idem elektrische installaties;  

‐ idem brand- en/of ontruimingsinstallatie;  

‐ idem bliksembeveiligingsinstallatie en HAR;  

‐ idem liftinstallatie;  

‐ inspectie liftkeuring;  

‐ telefoonkosten algemeen (niet voor huurder direct);  
‐ slagboom & deuren service abonnement en klein onderhoud;  

‐ gevelinstallatie onderhoud;  

‐ dagelijks onderhoud/kleine reparaties/bouwkundig 
onderhoud;  

‐ onderhoud groenvoorzieningen/terrein waaronder de 
vervanging van planten;  

‐ keuringskosten gebouw gebonden installaties;  

‐ verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;  

‐ assurantiepremie buitenbeglazing;  

‐ administratiekosten ter grootte van 5%.  
 

Aanvaarding In overleg. 
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Overige voorwaarden en 
condities 

Het model van de huurovereenkomst van verhuurder is 
gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor 
Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene 
bepalingen, alsmede de aanvullende bepalingen van 
verhuurder.  
 

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 3e verdieping 
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Plattegrond 4e verdieping 
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Plattegrond 5e verdieping 
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