
Amsterdamsestraatweg 45 A | Naarden


Oppervlakte 427 m²  | € 99,- per m² per jaar (excl. BTW)



Kenmerken

Kenmerken object

Hoofdbestemming


Ligging


Oppervlakte


Parkeerfaciliteiten


Huurprijs

Kantoorruimte


bedrijventerrein


427 m²


niet overdekt (8)


€ 99,- per m² per jaar (excl. BTW)
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Beschrijving object

In een fraai architectonisch kantoorgebouw op 
Opleveringsniveau:

uitstekende zichtlocatie op Bedrijventerrein Het gehuurde wordt in de gerenoveerde staat 
Gooimeer-Zuid , gelegen bij de afslag A1, komt opgeleverd inclusief o.a. navolgende voorzieningen:

beschikbaar een representatieve kantoor unit.
 - patchkast*;



 - glasvezelaansluiting (contract door en voor rekening

Het bezit een grote zicht/attentiewaarde vanaf de    huurder);

doorgaande Amsterdamsestraatweg/IJsselmeerweg.
 - kabelgoten met elektravoorzieningen en netwerk-



    bekabeling Cat.5*; 

De lokatie is extra aantrekkelijk i.v.m. ligging naast - systeemplafond met verlichtingsarmaturen;

gerenommeerde ondernemingen zoals Audi- - entree partij (deelgebruik);

Volkswagen, BMW, Opeldealer en Keukenhuys De - toiletgroep*;

Tweede Kamer.
 - pantry met apparatuur;



 - verwarming d.m.v. CV (gas) met radiatoren;

Naarden ligt centraal in Nederland, langs de A1 , op - airco units*;

korte afstand van zowel Amsterdam alsmede Utrecht - vloer: glad en gereed voor het leggen van 

en snelwegen naar Oost- en Noord Nederland.
    vloerbedekking;

Schiphol is bereikbaar doorgaans binnen 30 auto - sprinkler-installatie;

minuten.
 - geschilderde bouwkundige wanden.



 

De aantrekkelijke vestingstad Naarden biedt goede De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * 
restaurants,  evenementen, jachthaven en vele worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder 
faciliteiten voor uw relaties  c.q. personeel.
 aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording 


 ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De 
De gerenoveerde kantoorruimte is voorzien van vele kosten van onderhoud, herstel, vervanging of 
voorzieningen (glasvezel, pantry, netwerk cat5, etc.).
 vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen 


 komen geheel voor rekening van huurder.

Representatieve entree middels pad door voortuin 

naar kantoorgebouw.
 Het aanvullend plaatsen van scheidingswanden dient 


 in overleg met de verhuurder plaats te vinden, 
Vanuit de centrale hal met een open karakter en veel vanwege het bereik van de reeds aangebrachte 
glas is de kantoorunit bereikbaar. 
 sprinklerkoppen.



 

Op de verdieping is vanuit de hal Viega Nederland B.V. 
Parkeergelegenheid:


bereikbaar.



Snelbus stopt voor de deur (Snellijn Amsterdam - 
Naarden/Bussum).

Regiobus stopt voor de deur (Station Naarden/
Bussum).





Beschikbaar:

In het gebouw komt op de begane grond circa 427 m² 
gerenoveerde kantoorruimte beschikbaar.

Vanuit  een centrale entree met een open karakter, is 
de unit bereikbaar. 










Op eigen terrein zijn 8 parkeerplaatsen beschikbaar 
voor huurder (uitbreiding is mogelijk).

De huurprijs bedraagt € 350,- per plaats per jaar 
exclusief BTW.





Aanvangshuurprijs:



De aanvangshuurprijs bedraagt € 99,- per m² per jaar 
exclusief BTW.




De huurbetalingen dienen vooraf per kwartaal 
voldaan te worden.
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Servicekosten:

Huurder is als verrekenbaar voorschotbedrag 
maandelijks € 1.100,-- excl. BTW aan servicekosten 
verschuldigd voor de navolgende leveringen en 
diensten:

- onderhoud parkeerplaatsen;

- energieverbruik algemene ruimte en algemene

  verlichting buitenterrein;

- assurantiepremie buitenbeglazing;

- kantoorvuilafvoer;

- tuinonderhoud en schoonhouden bestrating;

- glasbewassing;

- onderhoud cv- en koelinstallatie;

- waterverbruik;

- vastrecht en elektriciteitsverbruik in het gehuurde;

- vastrecht en gasverbruik ten behoeve van de

  verwarming in het gehuurde.




De begane grond en de eerste verdieping beschikken 
over tussenmeters, die het gas- en elektriciteits-
verbruik registreren. Huurders aandeel in deze kosten 
wordt bepaald op 410/850 gedeelte van dit 
geregistreerde verbruik, mits sprake is van een 
normaal vergelijkbaar kantoorgebruik. 
Straatverlichting parkeerplaatsen gaat via aparte 
meter en wordt afgetrokken van verbruik begane 
grond.

Het waterverbruik is slechts meetbaar van de totaliteit 
van Amsterdamsestraatweg 45 en 45a. Huurders 
aandeel in het waterverbruik, alsmede in de 
servicekosten wordt bepaald door het door huurder 
gehuurde aantal m² (bepaald op 410 m²) te delen door 
het totale vloeroppervlak waarover de servicekosten 
of verbruik betrekking hebben. 




Jaarlijks zal verrekening tussen partijen plaatsvinden.
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Algemene informatie

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt 
een bankgarantie verlangd ter grootte van drie 
maanden huurbetalingsverplichting.





Huurprijsindexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de 
huuringangsdatum, wordt de laatst geldende 
huurprijs verhoogd op basis van het 
maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI 
Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs 
zal géén daling ondergaan.





Huurovereenkomst

De op te stellen huurovereenkomst is conform de 
overeenkomst die door de Raad voor Onroerende 
Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene 
bepalingen.





BTW-bepaling

Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij 
het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is 
geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria

welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur 
ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de 
omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur 
beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste 
verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet 
meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, 
zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig 
gecompenseerd wordt voor de BTW op de 
toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan 
de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek 
kan brengen.

Onder- / overmaat metrage

Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport 
beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts 
indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen 
aanleiding tot verrekening.





Gunning

De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van 
gunning voor. 
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Locatie

Amsterdamsestraatweg 45 A  |  Naarden
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Plattegrond(en)
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Foto's

8



mr. S.H. (Bas) Bakker RM RT

De informatie uit de gehele brochure is geheel
vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde
bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg
samengesteld. Ten aanzien van de juistheid 

ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze informatie is slechts een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Castanea Bedrijfsmakelaars B.V.

Arena 300, 1213 NW Hilversum

Postbus 230, 1200 AE Hilversum

T. 035 646 00 50

info@castanea.nl  |  www.castanea.nl

06 - 54 220 914

Partner
Makelaar & Taxateur

bas@castanea.nl

N. (Niels) Bunt KRMT

06 - 30 243 321

Kandidaat bedrijfsmakelaar

niels@castanea.nl


