
's-Gravelandseweg 51  | Hilversum

Oppervlakte 877 m²  | € 135.000,- per jaar (excl. BTW) | € 1.800.000,- k.k.



Kenmerken

Kenmerken object

Hoofdbestemming


Ligging


Oppervlakte


Parkeerfaciliteiten


Huurprijs


Koopprijs

Kantoorruimte


woonwijk


877 m²


18 parkeerplaatsen (op eigen terrein), € 750,- p.p.p.j. excl. BTW


€ 135.000,- per jaar excl. BTW


€ 1.800.000,- k.k.
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Beschrijving object

Op een schitterende, centrale locatie aan één van de 
Parkeergelegenheid:

mooiste lanen van Hilversum staat deze In totaal zijn er 18 parkeerplaatsen beschikbaar. De 
karakteristieke kantoorvilla, gebouwd in het begin van huurprijs voor één parkeerplaats bedraagt € 750,- per 
de 20ste eeuw. Door de ligging aan de binnenring jaar exclusief BTW.

vrijwel in het centrum van Hilversum aan de 's- 

Gravelandseweg kent het gebouw een hoge 

attentiewaarde. Deze uitstekende onderhouden villa 
Servicekosten:

heeft een klassieke uitstraling, monumentale gangen Huurder is een voorschotbedrag servicekosten 
met marmeren vloeren en lambriseringen, een chique verschuldigd van € 40,- per m² inzake de navolgende 
trappenhuis en diverse stijlkamers. De villa is voorzieningen, welke wordt verrekend op basis van 
uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als het gehuurde metrage.

openbaar vervoer.
 - gasverbruik;



 - elektraverbruik;

De villa, ontworpen door architect E. Verschuyl, werd - waterverbruik;

in 1907 gebouwd op het terrein van het voormalige - schoonmaken van algemene ruimten (inclusief 
Oranje Hotel en kreeg destijds de naam 'Villa glasbewassing);

Sunbury'. In 1962 kreeg de villa een commerciële - buitenonderhouden onderhoud bestrating en 
bestemming.
 parkeerplaatsen;



 - brandmeldinstallatie en blusmiddelen;

Het perceel waar de villa is gesitueerd is - afvalverwerking;

buitengewoon ruim, zijnde 1.442 m².
 - onderhoud cv ketel;




 - 5% administratiekosten.




Beschikbaarheid:



De monumentale villa kent een vloeroppervlak van 
Internet:

circa 877 m² BVO, als volgt verdeeld:
 Verhuurder verzorgt de aanwezigheid van een 
Souterrain                     ca. 60 m²
 stabiele internetverbinding voor normaal 
Begane grond               ca. 321 m²
 kantoorgebruik. Hiervoor is huurder een nader vast te 
Eerste verdieping       ca. 255 m²
 stellen voorschotbedrag internetkosten verschuldigd.

Tweede verdieping     ca. 241 m²
 




 
Bestemming:


Huurprijs:
 Volgens het bestemmingsplan ‘Noordwestelijk 
De huurprijs voor het geheel bedraagt € 135.000,- per Villagebied’ zijn de gronden op de kaart bestemd voor 
jaar exclusief BTW. 
 “Kantoordoeleinden".



 



Opleveringsniveau:

Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd 
inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:

- pantry;

- toilet;

- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;

- cv-installatie;

- mechanische ventilatie;

- airconditioning;

- brand- en ontruimingsinstallatie.












Opleveringsniveau koop:

Het gebouw zal in de huidige staat op basis van 'as is 
where is'overgedragen worden.





Koopprijs: 

De vraagprijs bedraagt € 1.800.000,- k.k.





Kadaster:

Hilversum, N, 5190, kadastrale grootte 1.442 m².
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Algemene informatie verhuur

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 een NEN 2580 meetrapport 
beschikbaar. Eventuele afwijkingen hierin vormen 
geen aanleiding tot verrekening.





Gunning

De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van 
gunning voor. 
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Algemene informatie verkoop

Onder- / overmaat metrage:

Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport 
beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen 
bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of 
interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot 
verrekening. 





Waarborg:

Koper dient binnen drie weken na ondertekening van 
de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter 
grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te 
hebben op een rekeningnummer van het 
notariskantoor dat het transport verzorgt.





Koopakte:

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden 
vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door 
leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de 
NVM.





Milieubepaling:

Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak 
verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het 
gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot 
een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, 
dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan 
verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een 
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen 
aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de 
onroerende zaak asbest is verwerkt.





Garanties door Verkoper:

Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte 
object (waaronder mede begrepen de technische en 
milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze 
overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit 
houdt in dat koper het verkochte object op de 
transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat 
waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van 
achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor 
rekening en risico van koper en koper vrijwaart 
verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:

Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) 
verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar 
beste weten door (of namens) eigenaar wordt 
verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de 
verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en 
volledig is.





Gunning:

De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.





Transport:

De oplevering en aansluitend het transport bij het 
door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader 
overleg tussen partijen kunnen geschieden. 





BTW bepaling:

Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de 
koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal 
de schade die verkoper daardoor leidt, volledig 
verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het 
voorkomende geval leiden tot een verhoging van de 
koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.





Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):

- Eigendomsbewijs;

- Kadastrale gegevens;

- Meetrapport NEN 2580;

- Overzicht kosten gas en elektra;

- Bestemmingsplan voorschriften;

- Afschrift energiecertificaat;

- Certificaat eind controle na asbestverwijdering;

- Bouwtechnisch rapport;

- KIWA certificaat.

5



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 's-Gravelandsewg 51

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 juni 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

HILVERSUM
N
5190

0 m 5 m 25 m

55-55A

14-14/ k04

5151

49

5590

5372

5190
5371

8470

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=N&perceelnummer=5590&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=N&perceelnummer=5372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=N&perceelnummer=5190&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=N&perceelnummer=5371&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=N&perceelnummer=8470&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Locatie



Foto's
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Plattegrond(en)
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Plattegrond(en)
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Plattegrond(en)
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Plattegrond(en)
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Plattegrond(en)
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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

M. (Maarten) Klein

06 – 53 245 452

Vastgoedadviseur

maarten@castanea.nl


