
Te Huur
Laan Copes van Cattenburch 105, Den Haag



PROJECTINFORMATIE
Laan Copes van Cattenburch 105, Den Haag

Het betreft een representatieve kantoorruimte van totaal circa 100 m² VVO op de begaande grond. De 
kantoorruimte ligt op loopafstand van de Bankastraat waar bakkers, een drogisterij en een Albert Heijn te vinden is. 
Daarbij zijn ook de gezellige Denneweg, Frederikstraat, Javastraat en Van Hoytemastraat met volop lunch- en 
winkelmogelijkheden, op loop afstand.





METRAGE

Het totale oppervlakte bedraagt circa 100 m² 





OMGEVINGSFACTOREN

Het kantoorpand is gelegen in de chique Haagse wijk Archipel. Deze locatie kenmerkt zich door de vele monumentale 
objecten en haar voorname uitstraling. In de directe omgeving zijn tal van ambassades gevestigd.





BEREIKBAARHEID

De aansluitingen van en naar het rijkswegennet zijn optimaal via de Raamweg, Koningskade en de Utrechtse Baan.




Via het openbaar vervoer is de locatie uiterst goed te bereiken. Op loopafstand stoppen verschillende bus en 
tramlijnen (tram 8 en 9 en bus 20 en 22), welke rijden tussen de NS stations en Scheveningen.





PARKEREN

In de directe omgeving is (beperkt) betaald parkeren mogelijk. Huurder kan een parkeervergunning aanvragen





OPLEVERINGSNIVEAU

Het gebouw verkeert in een uiterst goede bouwkundige staat en is onder meer voorzien van:




- Marmeren vloertegels in de entree en hal;

- Nieuwe vloerbedekking

- Diverse verlichtingsarmaturen;

- Kitchenette;

- Nieuwe CV gasinstallatie met radiatoren;

- Toilet




Daarbij is er een tuin aanwezig waarvan gedeeld gebruik kan worden gemaakt in goed overleg.
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BESTEMMINGSPLAN

Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: ruimtelijkeplannen.nl





HUURPRIJS

€ 1.500,- per maand exclusief gas/water/licht/internet





HUURTERMIJN

Minimaal 12 maanden.





OPZEGTERMIJN

12 (twaalf) maanden.





AANVAARDING

Per direct.





HUURBETALING

Per maand vooruit.





HUURPRIJSAANPASSING

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de 
Consumentenprijsindex (CPI), Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Met een minumum van 1 % 





ZEKERHEIDSSTELLING

Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van minimaal 3 (drie) maanden (huur, 
servicekosten), afhankelijk van de financiële gegoedheid van de huurder.





HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst zal worden opgesteld conform de door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 
vastgestelde ROZ model Huurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 
BW met aanvullende bepalingen verhuurder.
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Huurprijs: € 1.500 per maand excl.





Beschikbaar


Aanvaarding:  in overleg





Oppervlakte:  100 m² BVO





Indeling

Begaande grond; gedeelde entree; ruime voorkamer, twee wacht-/ tussenkamers, en een zeer ruime achterkamer. 

Andere kant van de gang zit toilet en kitchenette.

Kameraanpassingen van de ruimte is bespreekbaar.




Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van 
vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat 
deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Laan Copes van Cattenburch 105, Den Haag



FOTOREPORTAGE
Laan Copes van Cattenburch 105, 











Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


