
Oude Amersfoortseweg 131 |  Hilversum

Oppervlakte 69 m²  | € 1.250,- per maand (excl. BTW)



Kenmerken

Kenmerken object

Hoofdbestemming


Ligging


Oppervlakte


Parkeerfaciliteiten


Huurprijs

Kantoorruimte


Woonwijk


69 m²


op bijbehorend buitenterrein (2)


€ 1.250,- per maand (excl. BTW)
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Beschrijving object

H-Park: 
 
Opleveringsniveau:

De panden en het terrein van H-Park kennen een Het gehuurde wordt opgeleverd in complete staat. 

lange geschiedenis. Van oorsprong waren dit de 


fabrieken van Nivea-fabrikant Beiersdorf. Nadat deze 
begin jaren '80 verhuisde, werd het pand betrokken 
door de de NOS, en later door de Hogeschool van de 
Kunsten. Ten tijde van de NOS zat het 
Omroepmuseum in het complex gevestigd. Er werden 
niet alleen tentoonstellingen gehouden, maar het 
fungeerde ook als centraal depot. Jarenlang lagen er 
ouderwetse weergave-apparatuur, vakboeken, 
omroepgidsen, documenten en andere omroep 
relikwieën. In het nieuwe H-Park komt de roemrijke 
geschiedenis van dit complex terug. 






IN EN OM H-PARK: 
 - schoonmaak alg. ruimte (inclusief glasbewassing 
Belangrijke plek in H-Park is de centrale hal. In dit buitenzijde en gevel); 

schitterende glazen atrium kun je niet alleen voor - vuilafvoer; 

elke maaltijd van de dag terecht, het is ook een - onderhoud groenvoorziening; 

perfecte plek voor afspraken, werk en ontspanning. De - glasverzekering; 

aangrenzende horeca is tevens via het atrium te - beveiliging; 

bereiken. 
 - ongedierte bestrijding; 



 - onderhoud slagboominstallatie; 

Uiteraard is ook het omliggende park een belangrijk - gastheer/gastvrouw; 

onderdeel van het complex. Alle kantoren zijn - 5% administratiekosten over de hierboven 
voorzien van openslaande deuren, waardoor de omschreven leveringen en diensten. 

huurders van H-Park zo middenin het groen staan om 

te sporten of te ontspannen. 
 Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag 



 aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het 

Ligging: 

H-Park ligt op 5 minuten van station Hilversum 
Sportpark. Vlakbij het Mediapark en op loopafstand 
van het hoofdkantoor van Nike. Voor automobilisten 
zijn er meer dan voldoende parkeerplaatsen op eigen 
Aanvaarding: 

terrein en is er een autodeelservice. 
 in overleg.




 



Beschikbare oppervlakte: 
 
Huurtermijn: 

Unit 0.35: circa 69 m² op de begane grond, inclusief Het huurtermijn is in overleg vast te stellen, 
omslag algemene ruimten.
 verhuurder streeft naar een langjarig huurtermijn. 




 


Huurprijs: 

De huurprijs bedraagt € 1.250,- per maand exclusief 
BTW. 






Parkeerplaatsen: 

Er zijn twee parkeerplaatsen beschikbaar bij het 
gehuurde. De huurprijs bedraagt € 500,- per plaats per 
jaar exclusief BTW.



Servicekosten:

Huurder is een voorschotbedrag servicekosten 
verschuldigd ter grootte van € 45,- per m² op jaarbasis 
exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder 
te verzorgen leveringen en diensten: 

- gasverbruik; 

- elektraverbruik; 

- waterverbruik; 

- onderhoud technische installaties; 

- onderhoud elektrische installaties; 

- onderhoud liftinstallatie; 

- brandmeldinstallatie; 


bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het 
pakket van leveringen en diensten uit te breiden als 
daartoe aanleiding bestaat. 
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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.





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 complex is een NEN 2580 meetrapport 
beschikbaar. Eventuele afwijkingen hierin vormen 
geen aanleiding tot verrekening.





Gunning

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



Foto's beschikbare unit
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Foto's algemene ruimten
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Foto's buitenaanzicht

10



N. (Niels) Bunt KRMT

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 - 30 243 321

Kandidaat Bedrijfsmakelaar

niels@castanea.nl

M. (Maarten) Klein

06 – 53 245 452

Vastgoedadviseur

maarten@castanea.nl


