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TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR/SHOWROOM 
 

Adres Boteyken 319 te De Meern (3454 PD) 

 

Algemene informatie Op het bedrijventerrein “Oudenrijn” te De Meern is het 
bedrijvenpark “De Limes”gelegen. Binnen dit bedrijvenpark is 
deze geschakelde moderne turn-key bedrijfsunit gelegen. Deze 
unit heeft op de begane grond bruto 100 m² welke is opgedeeld 
in showroom en bedrijfs-/opslagruimte. De verdieping bestaat 
uit een deel moderne kantoorruimte en een deel opslagruimte. 
Deze units zijn uitermate geschikt voor het midden-
/kleinbedrijf. Intern is het object geheel nieuw geschilderd. 

 

Bereikbaarheid Bedrijvenpark “De Limes” is gesitueerd langs de 
hoofdontsluitingsweg Oudenrijnseweg op industrieterrein 
Oudenrijn te De Meern. Bedrijventerrein Oudenrijn ligt direct 
langs de A12 en de op- en afritten van de Rijkswegen A2 (afslag 
8) en A12 (afslag 15 De Meern) zijn slechts op enkele minuten 
afstand gelegen. Op het noordelijk deel van het bedrijfsterrein 
zal de aanleg van een tweetal verbindingen voor Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) plaatsvinden waardoor deze locatie 
ook per openbaar vervoer goed en snel te bereiken is. 

  

Oppervlakte Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw 
bedraagt circa 174 m².  
Voor verhuur is beschikbaar: 
- ca. 52 m² bedrijfs-/showroomruimte b.g.  

- ca. 41 m² bedrijfsruimte b.g.;  

- ca. 48 m² kantoorruimte 1ste verdieping;  

- ca. 33 m² opslagruimte entresol  

  

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 

- Entreedeur  

- Alarmsysteem  

- CV installatie v.v. vloerverwarming deels begane grond en 
deels verdieping en radiator in bedrijfsruimte  

- Keukenblokje v.v. koelkast  

- Toilet begane grond  

- Wit gesauste wanden  

- Grijze vloertegels  

- Krachtstroomaansluiting  

- Houten entresol  

- Intercominstallatie  

- Systeemplafonds v.v. hoog frequente energiezuinige 
verlichtingsarmaturen  

- Databekabeling  

- Noodverlichting  

- Handbediende overheaddeur 4 x 3 m (bxh)  

- Vrije hoogte ca. 6.28 m  

- Vloerbelasting b.g. 1.000 kg/m², verdieping 250 kg/m², 
entresol onbekend  

 

Parkeren Drie parkeerplaatsen op voorgelegen mandelig parkeerterrein. 

 



 

 

Gebruiksmogelijkheden De onroerende zaak valt onder de bepalingen van het 
bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Oudenrijn’. Op grond van 
artikel 4.1 van de planvoorschriften is de bestemming: 
- Bedrijven tot en met categorie 3.1,  
- Webwinkels, 
- Volumineuze detailhandel en 
- Detailhandel als nevenactiviteit en gerelateerd of 

ondersteunend aan de hoofdactiviteit in het betreffende 
bedrijf, mits: 
- de verkoopvloeroppervlakte in het betreffende bedrijf 

niet meer dan 250 m² bedraagt; 
- de detailhandel niet betreft voedings- en 

genotmiddelen, huishoudelijke artikelen, kleding en 
schoenen en daarbij behorende accessoires, behoudens 
werkkleding en -schoenen; 

 

Huurprijs € 17.500,-  te vermeerderen met BTW. 
 
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient 
bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van 
toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 
90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van 
omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, 
zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel 
wordt gecompenseerd. 

    

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Huurtermijn 5 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van telkens 5 
jaar, afwijkende huurtermijnen in overleg. 

 

Opzegtermijn Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 12 maanden. 

 

Betaling Huur en servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. 

 

Servicekosten De servicekosten belopen op basis van voorschotbijdrage van  
€ 661,- per jaar te vermeerderen met BTW en hebben 
betrekking op:  
- Onderhoud bestrating en riolering; 

- Onderhoud groenstroken; 

- Onderhoud en verbruik lantaarnpalen; 
- Verplichte afname beveiligingsinstallatie; 

- 5 % administratiekosten over bovengenoemde leveringen 
en diensten 

 

Zekerstelling Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een 
bankgarantie ter grootte van minimaal drie maanden huur 
inclusief servicekosten en BTW. 



 

 

 

Aanvaarding Per 1 november 2020. 

 

Overige voorwaarden en 
condities 

Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en 
andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is 
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 
juli 2003. Van deze overeenkomst maken deel uit de 
bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst 
kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 
7:230A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 
Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 
72/2003. 

 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Postbus 349 
3500 AH UTRECHT 
TEL. : 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 

 
 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met 
zorg samen gesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 
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Plattegrond 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Locatiekaart 
 

 
 

 


