Loosdrechtse Bos 11 | Hilversum
Oppervlakte vanaf ca. 10-30 m² | vanaf € 225,- per maand (excl. BTW)

Kenmerken

Kenmerken object
Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Ligging

overig

Oppervlakte

vanaf circa 10-30 m²

Huurprijs

vanaf 225,- per maand (excl. BTW)
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Beschrijving object
LANDGOED ZONNESTRAAL
De Koepel is gelegen op het lommerrijke landgoed
Zonnestraal in Hilversum-Zuid. Dit primair voor de
zorg ingerichte landgoed ‘Landgoed Zonnestraal’,
wordt gekenmerkt door het voormalige sanatorium
Zonnestraal. Het sanatorium is in 1925 ontworpen
door Jan Duiker, in samenwerking met Bernard
Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga en wordt
tegenwoordig internationaal beschouwd als één van
de topstukken van de architectuur van de 20e eeuw, in
de bouwstroming van het ‘Nieuwe Bouwen’. Het
complex stond op de kandidatenlijst voor de
werelderfgoedlijst van UNESCO.
DE KOEPEL
De Koepel, het voormalige dienstbodenhuis, dateert
uit 1931. Het gebouw voorziet in bedrijfsunits (destijds
kamers ten behoeve van de dienstmeisjes) met
gemeenschappelijke toilet en pantry gebruik. Het
fraaie rond vorm gegeven gebouwtje, staat in het
groen en heeft een magnifiek uitzicht op de
Pampahoeve en het achterliggende bos. In het nabij
gelegen Dresselhuspaviljoen is een
gemeenschappelijke horecavoorziening
opgenomen en aldaar kunnen ook diverse
vergaderruimten worden gehuurd. Het gebouw in
onlangs hoogwaardig gerestaureerd en voldoet thans
aan de hedendaagse maatstaven voor het gebruik als
moderne kantoorruimte.
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het landgoed per auto is goed
wegens de nabij gelegen ringweg van Hilversum (N
201) richting de Rijksweg A-27 (Almere – Utrecht) en
de Rijksweg A-2 (Amsterdam –Utrecht).

OPLEVERINGSNIVEAU
Voorzieningen:
De kantoorruimte wordt in de huidige staat aan de
huurder opgeleverd en is thans onder andere voorzien
van:
- vloerbedekking
- akoestisch plafond met plafondverlichting
- aansluitingen voorzien van elektra
- WIFI-gebruik
- verwarming middels vloerverwarming
- raamdecoratie/vitrage
- gemeenschappelijke pantry en toilet
- brandmeldinstallatie, poederblussers en
alarminstallatie in de algemene ruimten
PARKEERGELEGENHEID
Enkele huurders zijn gerechtigd tot het gebruik van
een (1) gereserveerde parkeerplaats op
het nabij gelegen parkeerterrein. Zo gewenst bestaat
de mogelijkheid aanvullend
gereserveerde parkeerplaatsen te huren.
AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt vanaf € 225,-- per
maand. Voor de grotere units is de huurprijs voor een
parkeerplaats daarbij inbegrepen.
Zo gewenst zijn meer gereserveerde parkeerplaatsen
te huren, de huurprijs bedraagt alsdan
€25,-- per plaats per maand.
De huur, waarbij eveneens inbegrepen de vergoeding
voor de tot het landgoed behorende infrastructurele
voorzieningen, dient bij vooruitbetaling te worden
voldaan. De genoemde huurprijs is exclusief BTW en
prijspeil heden.

Op het landgoed is tevens een bushalte gesitueerd
(buslijn 104), waardoor het landgoed tevens per
openbaar vervoer goed bereikbaar is.
BESCHIKBAARHEID
In het als Rijksmonument aangewezen gebouw De
Koepel zijn thans bedrijfsunits beschikbaar met een
verhuurbaar vloeroppervlak (NEN 2580) vanaf totaal
ca. 10 – 30 m², inclusief het aandeel in de algemene
ruimte. Daarbij behoort, voor de grotere units, een
gereserveerde parkeerplaats tot het gehuurde.
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SERVICEKOSTEN
Servicekosten bedragen vanaf € 25,-- per maand
(exclusief BTW) voor een bedrijfsunit (het
gehuurde). Servicekosten worden niet jaarlijks
verrekend doch tezamen met de huurprijs
geïndexeerd. Servicekosten behelzen o.a.:
- gas, elektra en water verbruik en vastrecht
- onderhoud en keuringen installaties, w.o. centrale
verwarming, (nood)verlichting in algemene ruimten,
inbraakalarminstallatie, brandmeldinstallatie en
poederblussers, apparatuur in de pantry, etc.
- gemeentelijke heffingen (w.o. riool- en
gebruikersrecht, vuilafvoer, gebruikerslasten)
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke
ruimten
- tuin- en terreinonderhoud
- glasbewassing gemeenschappelijke ruimten en
buitenzijde
- vernieuwen van lampen in de gemeenschappelijke
ruimte en kamers
- assurantiepremie buitenbeglazing etc.
HUURTERMIJN
In overleg..
AANVAARDING
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.
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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.
Huurtermijn
In overleg.
Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen
van vestigingstoestemming van de gemeente
Hilversum, welke toestemming verkregen dient te
worden op grond van het ter plaatse geldende
bestemmingsplan, teneinde de bedrijfsvoering in het
gehuurde te kunnen uitoefenen.

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

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na
schriftelijke toestemming van de verhuurder
naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.
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Locatie
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Plattegrond(en)
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Plattegrond(en)
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Foto's
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mr. S.H. (Bas) Bakker RM RT

M. (Maarten) Klein

Partner
Makelaar & Taxateur

Vastgoedadviseur

06 - 54 220 914

06 – 53 245 452

bas@castanea.nl

maarten@castanea.nl

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

