
Kees Buurmanlaan 2  |  Hilversum
Oppervlakte ca. 493 m²  | € 110,- per m² per jaar (excl. BTW)



Kenmerken

Kenmerken object

Hoofdbestemming


Ligging


Oppervlakte


Parkeerfaciliteiten


Huurprijs

Kantoorruimte


kantorenpark


ca. 493 m²


niet overdekt (10)


€ 110,- per m² per jaar (excl. BTW)
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Beschrijving object

Red House
 
Opleveringsniveau:

Het Red House is een zelfstandig kantoorgebouw, Het gebouw wordt in de huidige staat opgeleverd 
gelegen aan de noordzijde van het Media Park. Dit inclusief de navolgende voorzieningen:

unieke pand ligt tussen de bomen, pal naast gebouw - systeemplafonds met beeldschermvriendelijke 
De Matrix waar Talpa is gevestigd, tevens zijn in de verlichtingsarmaturen (deels); 

directe omgeving gevestigd RTL Group, de hoge - vloerafwerking; 

school Amsterdam en Red Bee. Het Red House biedt - isolerende en zonwerende beglazing; 

op de locatie in het bos een markant beeld, passend bij - gecompartimenteerde kabelgoten, voorzien van 
de dynamiek van de mediawereld, eigenzinnig en elektra en data (deels)*; 

creatief. 
 - toiletgroep; 



 - pantry met apparatuur*.

Het gebouw is bovendien zeer duurzaam: dit is al zijn 

derde bestemming. Het 'Red House' werd namelijk in De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * 
2001 door architect Jouke Post van 'xx Architecten' worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder 
ontworpen volgens de IFD methode: Industrieel aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording 
Flexibel Demontabel bouwen.
 ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De 


 kosten van onderhoud, herstel, vervanging of 
Eerder stond het gebouw vijf jaar in Rotterdam waar vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen 
het dienst deed als Kinderkunsthal Villa Zebra. komen geheel voor rekening van huurder.

Vervolgens verhuisde Villa Zebra voor een aantal 

jaren naar Hoogvliet als tijdelijke uitbreiding voor een 
Vloeroppervlak:

basisschool. En nu dus, weer als nieuw, op het Media Het totaal oppervlak van het Red House is ca. 493 m² 
Park. In 2002 ontving het gebouw de Job Dura prijs.
 bvo, waarvan ca. 321 m² industriële kantoor-/


 werkruimte (op de begane grond) en ca. 173 m² 

Pixel Plaza
 kantoorruimte (op de verdieping).

Het Pixel Plaza is een entreeplein aan de noordelijke 

toegang van Media Park. Het wordt diagonaal 
Parkeergelegenheid:

doorsneden door de toegangsweg vanaf de rotonde. Naast het Red House is parkeergelegenheid 
Daardoor heeft het plein een belangrijke beschikbaar. 

belevingswaarde voor het wegverkeer. Daarnaast Er zijn in totaal 10 parkeerplaatsen beschikbaar 

heeft het ook sterke verblijfskwaliteiten.
 De huurprijs bedraagt € 850,- per plaats per jaar excl. 


 BTW.

Het plein is een artificieel landschap, een In overleg zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar.

surrealistische combinatie van grillige 

natuurelementen (de bestaande bomen) en strak 
Aanvangshuurprijs:

afgelijnde cultuurelementen als waterpartijen, De aanvangshuurprijs bedraagt € 110,- per m² op 
verhardingen en banken.
 jaarbasis exclusief BTW, bij vooruitbetaling per 


 kwartaal te voldoen.


 


 
Servicekosten:


 Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag 

 servicekosten verschuldigd.


 


 
Huurtermijn:


 5 jaar met 5 verlengingsjaren, waarbij een 

 opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.
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Algemene informatie

Zekerheidsstelling:

Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt 
een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter 
grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, 
vermeerderd met de kosten voor parkeren, de 
servicekosten en de verschuldigde BTW over dit 
bedrag.





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 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.





Gunning:

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



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

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

N. (Niels) Bunt RM RT

06 - 30 243 321

Makelaar & Taxateur

niels@castanea.nl


