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NEST Utrecht is gelegen in het kantorencomplex “Republic Offices Utrecht”. Het totaal bestaat
uit zeven hoogwaardige torens met elk een eigen moderne en representatieve entree. De
bereikbaarheid is uitstekend met de auto door haar directe ligging aan de A12. De A2 en A27
zijn op enkele autominuten afstand bereikbaar. Bovendien beschikt het gebouw over een afgesloten parkeerterrein. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is uitstekend zowel per tram
als per bus.

VLOEROPPERVLAKTE

NEST Utrecht heeft in dit complex haar formule met “werkplekken voor groeiers” gecreëerd.
Dit zijn werkplekken op flexibele basis, tegen scherpe prijzen in een bruisende omgeving. Op
zoek naar een eigen kantoor op maat of een tijdelijke huisvesting voor een project? Er is altijd
een passende ruimte om te groeien.

Bij het object worden parkeerplaatsen aangeboden op basis van beschikbaarheid. Op dit
moment zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

NEST Utrecht. Een ruim opgezet pand met een lichte afwerking waardoor het heerlijk is om op
deze locatie aan het werk te gaan. Het welbekende café is aanwezig en je kan er ontspannen
werken. Tevens zijn er flexplekken en eigen kantoorruimtes op maat beschikbaar. Er zijn mooie
vergaderruimtes die online gehuurd en gereserveerd kunnen worden. Je kan ervan uit gaan
dat NEST Utrecht je volledig ontzorgt zodat jij je werk kan doen. Ook het internet is uitstekend
geregeld; snel, draadloos en via glasvezel.

BEREIKBAARHEID

Het is mogelijk een flexplek te huren of een kantoor op maat. Dit kantoor op maat begint bij 14 m²
en is uit te breiden tot bijna elke gewenste grootte. Uiteraard is het ook mogelijk om meerdere
kantoren te huren. De ruimtes zijn per direct beschikbaar.

PARKEREN

HUURPRIJS
Flexplek: EUR 75,- per werkplek per maand, te vermeerderen met btw.
Eigen kantoorruimte: vanaf EUR 450,- per maand, te vermeerderen met btw.
Parkeerplaats: EUR 100,- per parkeerplaats per maand, te vermeerderen met btw.
LET OP: Genoemde prijzen zijn all-in tarieven en onder andere inclusief servicekosten, internet,
24/7 toegankelijk, postservice (EUR 7,50 p/m), gebruik algemene ruimte, keuken etc.

SERVICEKOSTEN
Inclusief.

Per auto:
De locatie is per auto direct te bereiken vanaf de afslag 17 “Utrecht Jaarbeurs/Nieuwegein”
van de A12. Van hieruit zijn zowel knooppunt Oudenrijn als knooppunt Lunetten, die aansluiting
geven op de snelwegen A2 en A27, binnen enkele minuten te bereiken.
Per openbaar vervoer:
Op circa vijf minuten loopafstand bevindt zich transferium “Westgraven” met circa 1.000
parkeerplaatsen en van waaruit er uitstekende verbindingen zijn per sneltram en bus naar zowel
Centraal Station Utrecht als Nieuwegein. De reistijd naar Centraal Station Utrecht bedraagt circa
12 minuten.

HUURPRIJS
Flexplek: € 75,- per werkplek per maand, te vermeerderen met btw.
Eigen werkplek: vanaf € 450,- per maand, te vermeerderen met btw.
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BESCHIKBAARHEID
Per direct.

OPLEVERNIVEAU / FACILITEITEN
De kantoorruimte wordt in de huidige staat opgeleverd, welke onder andere voorzien is van:
Vloerbedekking
Internet
Gemeenschappelijke keuken/pantry
Sluitplan
Verdere faciliteiten zijn:
Top koffie en heerlijke lunch
Vergaderruimtes
Postservice
Parkeren
Postvakje
Buitenterras

HUURTERMIJN
Huurtermijnen vanaf 3 maanden.

OPZEGTERMIJN
3 maanden.

‘‘Dit prachtige kantoorgebouw is gelegen in het
kantorencomplex Republic Offices Utrecht,
aan de Vaartsche Rijn. ’’

BETALINGEN
Betaling van huur en de hiervoor verschuldigde BTW per maand vooruit te voldoen.

ZEKERHEIDSSTELLING
1 maand huur.
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BTW
Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht
geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan het criterium
voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt
de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor
verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

BIJZONDERHEDEN
Gebruikersovereenkomst.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-totale bestedingen (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

VOORBEHOUD
De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Rembrandtkade 36
3583 TN Utrecht
+31 (0)30 727 12 70

www.springrealestate.com
info@springrealestate.com
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