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TE HUUR 

SYDNEYSTRAAT 3 te ROTTERDAM (NOORD WEST) 
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Betreft: 

Een multifunctioneel bedrijfspand gelegen aan de Sydneystraat 3 te Rotterdam Noord-West, bestaande uit 
circa 500 m² bedrijfsruimte en circa 1.239 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en 1e 
verdieping.  
 
 
Ligging: 

De Vareseweg is gelegen op bedrijventerrein Noord-West te Rotterdam. Bedrijventerrein Noord-West is met 
name bestemd voor internationaal gerichte bedrijvigheid in de sectoren productie, assemblage, handel en 
distributie. Het bedrijvenpark kenmerkt zich inmiddels dan ook door een hoge concentratie van 
Internationale ondernemingen. 
 
 
Bereikbaarheid: 

De bereikbaarheid per eigen vervoer is goed te noemen vanwege de zeer nabije ligging van de op- en 
afritten van de snelweg A13 (Rotterdam-Den Haag), Ringweg Rotterdam A20 (Rotterdam-Utrecht) en de 
snelle route naar het centrum van Rotterdam. The Hague-Rotterdam Airport is zeer nabij de Vareseweg 
gelegen.Het gebouw is ook per openbaar vervoer te bereiken.. 
 
 
Indeling en oppervlakten: 

Oppervlakten: 

• Ca. 500 m² bedrijfsruimte 

• Ca. 661 m² kantoorruimte begane grond  

• Ca. 578 m² kantoorruimte 1e verdieping 
 

Deelverhuur van de kantoorruimte is bespreekbaar. 
 
 
Parkeergelegenheid: 
Op eigen terrein. 
 
 

Kenmerken & Voorzieningen: 

In huidige staat, o.a. voorzien van: 
- kabelgoten met databekabeling; 
- airconditioning; 
- patchkast met serverruimte; 
- toiletgroepen; 
- pantryopstelling;  
- vloerbelasting bedrijfsruimte ca. 1500 kg/m²; 
- vloerbedekking in de kantoren; 
- elektrische overheaddeur; 
- hoogte bedrijfshal: ca. 6,5 m. 
- entresolgedeelte bedrijfshal (niet in de oppervlakte meegeteld). 
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Huurprijs: 

Kantoorruimte: 

€ 115,-- per m² per jaar (exclusief BTW en servicekosten). 
 
Bedrijfsruimte: 

€ 55,-- per m² per jaar (exclusief BTW en servicekosten). 
 
 
Servicekosten:  

Nader overeen te komen. 
 
 
Huurtermijn:  

5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar. Afwijkende huurperiode(n) is/zijn 
bespreekbaar. 
 
 
Huurbetalingen: 

Bij vooruitbetaling per kalanderkwartaal te voldoen.  
 
 
Huurprijsaanpassing: 

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks “CPI-Alle Huishoudens” Laag 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).  
 
 
Omzetbelasting:  

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur.  
 
 
Zekerheidsstelling:  

Huurder dient bij ondertekening van de huurovereenkomst een bankgarantie aan verhuurder ter beschikking 
te stellen ter grootte van drie bruto maandverplichtingen, d.w.z. 3 maanden huur te vermeerderen met 
servicekosten en de BTW over beiden.  
 
 
Huurovereenkomst : 

Conform standaard ROZ-model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 
(versie januari 2015).  
 
 
Aanvaarding:   

Per direct.  
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Inlichtingen: 

Voor nadere inlichtingen:   Schaub & Partners Bedri j fshuisvesting bv  
    Westple in 5 ,  3016 BM Rotterdam  
   Tel .  :  (010) 422 32 20  
   Emai l :  in fo@schaub.nl  
   S i te   :  www.schaub.nl  
 
 
 
Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding. De vermelde informatie is van algemene 
aard en niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle informatie is met zorg samen gesteld, 
is geheel vrijblijvend en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De 
informatie is (mede) gebaseerd op door derden verstrekte gegeven. Aansprakelijkheid veroorzaakt door 
onjuistheid van door derden verstrekte gegevens aan Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting wordt niet aanvaard 

     

mailto:info@schaub.nl
http://www.schaub.nl/
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