
VERHUURINFORMATIE
De Brauwweg 52 te Schiedam



KERNGEGEVENS

De Brauwweg 52-60

1.912m² kantoorruimte, vanaf 300m²

Parkeerplaatsen op afgesloten terrein 

Huur € 95,-- per m2 per jaar

Servicekosten € 38,-- per m² per jaar

In overleg



Omschrijving

Representatieve kantoorruimte te huur van in totaal circa 1.912 m2 in

het kantoor-/bedrijfscomplex Klaverstede gelegen aan de De

Brauwweg 52-66 te 3125 AE Schiedam.

Het complex is gelegen op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder

te Schiedam.

Tevens zijn er parkeerplaatsen te huur in een afgesloten garage

verdeeld over eigen terrein.

Huurmogelijkheden vanaf ca. 300 m2.



Locatie/Bereikbaarheid

Het kantoorgebouw is gelegen in het gebied ‘s-Gravenlandse
Polder ten noorden van Schiedam.  Dit industriegebied ligt 
tussen de Spaanse Polder en de stad Schiedam

In het gebied zijn circa 200 bedrijven gevestigd, met name in 
de branches groothanden, automotive en zakelijke 
dienstverlening

Zowel met de auto als het OV is de bereikbaarheid 
uitstekend. Dee op- en afritten van de A20 liggen op 
steenworp afstand van het kantoorgebouw. NS station 
Schiedam is op loopafstand, alwaar vele verbindingen met 
bus, tram of metro mogelijk zijn





Objectgegevens

Oppervlakte/indeling
3de etage:: ca.  1.042 m² en ieder metrage tot circa 300 m2 is mogelijk;

5de etage: ca.     370 m²,

6de etage ca.     500 m²

Opleveringsniveau
De kantoorruimte wordt opgeleverd in gerenoveerde staat en is onder
andere voorzien van:

• Liftinstallatie;
• Intercominstallatie;
• Geëgaliseerde vloeren;
• Gestucte wanden;
• Nieuw systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• Pantry
• Toiletgroepen per verdieping;

Beschikbaar
Per direct



Plattegrond



Huurvoorwaarden

Huurprijsindexering
Jaarlijks voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis 
van de consumentenprijsindex (CPI), reeks “CPI-Alle 
huishoudens – laag (2015=100).

Huurovereenkomst
Conform het standaard ROZ-model Kantoorruimte en 
overige bedrijfsruimte in de zin van 7:230 BW.

Waarborgsom/bankgarantie
Een waarborgsom of bankgarantie gelijk aan 3 maanden 
bruto huurverplichting (inclusief BTW en servicekosten).

Aanvaarding
In overleg

Neem voor meer informatie contact op met
Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting

Huurprijs 
Kantoorruimte: €   95,-- per m2 
Parkeerplaatsen: € 275,-- per parkeerplaats

Genoemde huurprijzen zijn per jaar en exclusief BTW en 
servicekosten.

Servicekosten
Een voorschotbedrag van € 38,-- per m2 per jaar exclusief 
BTW.

Huurperiode
5 (vijf) jaar met verlengingsperiode(n) van telkens 5 jaar. 
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurbetalingen
Per maand/kwartaal vooruit te voldoen

Omzetbelasting
Het betreft een met BTW belaste verhuur.





Contact

Voor meer informatie omtrent dit object kunt u contact opnemen met 
Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting of kijkt u op onze website 

www.schaub.nl


