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 TE HUUR KANTOORRUIMTE ‘DE KOPPELING’ 
 

Adres Kromme Schaft 3 te Houten (3991 AR) 
 

Algemene informatie Het kantoorgebouw De Koppeling is gesitueerd op 
bedrijventerrein De Schaft te Houten.  
Het object bevindt zich op loopafstand van NS-station Houten 
Castellum en per auto is het gebouw binnen 5 minuten te 
bereiken vanaf de A27 afslag 'Houten'.  
Het gebouw beschikt over een parkeernorm van 1:50. Het 
kantoorgebouw (bouwjaar 2008) aan de Kromme Schaft 3 
beschikt over grote vloervelden en heeft een moderne 
uitstraling.  
  
Het gebouw bestaat uit 3 bouwdelen waarvan het middelste 
bouwdeel in zijn geheel beschikbaar komt met in totaal  
12.593 m² kantoorruimte. De kantoorruimte zal casco 
gerenoveerd worden opgeleverd maar is in overleg ook in 
huidige staat beschikbaar ter overname. Op de begane grond 
bevindt zich de receptiebalie en op de eerste verdieping 
bevindt zich een bedrijfsrestaurant.  
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
De afrit van de snelweg A27 bevindt zicht op minder dan 5 
minuten rijden van het object. Via de A27 (Almere-Breda) zijn 
ook de A2 (Amsterdam-Maastricht) en A12 (Den Haag-Arnhem) 
snel te bereiken.  
 
Het openbaar vervoer 
Het object is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. NS-
station Houten Castellum is op loopafstand gelegen. Naast het 
gebouw bevindt zich de bushalte van lijn 44, 47, 48 en 945 
waar met grote regelmaat bussen vertrekken richting onder 
andere: NS-Station Houten, Schalkwijk en 't Goy.  
 

Oppervlakte De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw 
bedraagt 12.593 m², deelverhuur is bespreekbaar vanaf  
circa 7.000 m² en is als volgt verdeeld:  
  
begane grond circa 1.905 m²  
1e verdieping circa 3.021 m²  
2e verdieping circa 3.128 m²  
3e verdieping circa 3.263 m²  
4e verdieping circa 1.276 m²  
 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
 

Parkeren Aantal parkeerplaatsen bij object: 253.  
Parkeernorm 1:50 m² v.v.o.  
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Huurprijs Kantoorruimte 
€ 135,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW.  
 
Parkeren 
€ 500,- per plaats per jaar, 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, met 
5% verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt 
gecompenseerd. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

Het object wordt opgeleverd in casco gerenoveerde staat, 
waaronder:  
 
‐ klimaatinstallatie: per stramien regelbare fan coil units met 

een vermogen van ca. 40W/m²;  

‐ kabelgoten ten behoeve van data en elektra inclusief 
databekabeling (voormalig KPN);  

‐ systeemplafonds voorzien van LED-verlichtingsarmaturen 
met aanwezigheidsdetectie;  

‐ vloerbedekking gerede ondergrond;  

‐ pantry aansluiting per verdieping;  

‐ huidige toiletgroepen per verdieping;  

‐ gesausde bouwkundige wanden en kolommen;  

‐ bedrijfsrestaurant op de eerste verdieping beschikbaar in 
overleg.  

 
In overleg is het huidige inbouwpakket van huurder 
beschikbaar ter overname.  

 

Energielabel A. 
 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 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, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. 
 

Servicekosten € 35,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW als 
verrekenbaar voorschot. 
 

Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW. 
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Aanvaarding Per medio februari 2021 (een eerdere ingebruikname is 
bespreekbaar). 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed 
(NVM). 
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 

 
 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan .Alle opgegeven 

maten en oppervlakten zijn indicatief. 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping 
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Plattegrond 2e verdieping 
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Plattegrond 3e verdieping 
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Plattegrond 4e verdieping 
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Locatiekaart 
 

 
 

 


