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REEUWIJKSE POORT 100 - REEUWIJK

 

 

HUURPRIJS
Vanaf € 100,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. 

De ‘Reeuwijkse Poort’ is een multi functioneel complex bestaande uit drie delen van in totaal 

circa 26.000 m² welke mogelijkheden biedt voor kantoren, winkels en ondersteunende 

horeca. Tevens bevinden zich op eigen terrein 568 parkeerplaatsen. 

Door de zichtlocatie aan de Rijksweg A12 zijn de mogelijkheden tot exposure en signing 

uitstekend. 

Gerenommeerde huurders als Keukenmaxx, Qquest en Svea Finans zijn reeds in het complex 

gevestigd. 

LOCATIE 

Bedrijventerrein ‘Reeuwijkse Poort’ is een kleinschalig bedrijventerrein centraal gelegen in de 

Randstad langs de Rijksweg A12. Door de ligging direct aan de Rijksweg A12 zijn de gebouwen 

goed zichtbaar en zeer goed bereikbaar. 

BEREIKBAARHEID
Per auto: 

De locatie is centraal gelegen en vanuit de richtingen Den Haag, Rotterdam en Utrecht zeer 

goed bereikbaar. 

Per openbaar vervoer: 

Op 2 minuten loopafstand is een bushalte gelegen welke middels Arriva Bus 178 verbinding 

heeft met NS Station Gouda en NS Station Bodegraven. 

VLOEROPPERVLAKTE
Het totale verhuurbare vloeroppervlak bestaat uit circa 26.000 m². Voor de verhuur is momen-

teel circa 14.000 m² beschikbaar en huren is mogelijk vanaf 250 m². 

PARKEREN
Op eigen terrein gelegen rondom de gebouwen alsmede in de onderliggende parkeergarage. 

HUURPRIJS 
Vanaf € 100,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. 

SERVICEKOSTEN 
€ 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. 
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De ‘Reeuwijkse Poort’ is een multi 
functioneel complex bestaande uit 
drie delen van in totaal circa 26.000 m2.

BESCHIKBAARHEID
Per direct.

OPLEVERNIVEAU
Het complex zal door de huidige eigenaar worden gerevitaliseerd en de kantoren zijn in nader 

overleg op te leveren in ieder gewenst niveau. In ieder geval zijn ze voorzien van onder andere: 

- Sanitaire voorziening; 

- Pantryvoorziening; 

- Verwarming en koeling. 

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 
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW volgens het 

model van de Raad voor Onroerende Zaken versie februari 2015. 

HUURPRIJSAANPASSING 
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumenten 

prijsindex (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             

nderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden 

ontleend.
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PROJECTINFORMATIE
CONDENSATORWEG 54 - AMSTERDAM

Quarter Avenue  is een modern ´multi-tenant’ kantoorgebouw gelegen op een zichtlocatie 
aan  de ringweg A10. Momenteel ondergaat het gebouw een grote metamorfose, waarbij het 
wordt uitgebreid met een geheel nieuwe lobby en hospitalityruimte, een stijlvolle entree, en 
een volledig gestileerde liftlobby’s. Daarnaast komen er diverse facilitaire voorzieningen zoals 
een fulltime bemande receptie en een restaurant. Het object heeft een transparante glazen 
gevel waardoor er veel daglichttoetreding is. Het gebouw bestaat uit acht verdiepingen van 

  tkaam negnineizroovreekrap edeog reez ed edemsla eitacolthciz edneketstiu ed eman teM
Quarter Avenue tot één van de meest opvallende verschijningen in het Sloterdijk gebied. 

LOCATIE
Het gebouw is gelegen in het dynamische Sloterdijk gebied, naast de ringweg A10 en de rijksweg 
A5. Het gebied is een levendige mix van professionele-, residentiële-, culturele- en stedelijke 
voorzieningen. Het ontwikkelt zich tot een duurzaam en innovatief gebied. Veel toonaangevende 

Booking.com.

BEREIKBAARHEID
Per auto:
Door de ligging van het gebouw aan de A10 en nabij de rijksweg A5 is de bereikbaarheid met 
eigen vervoer zeer goed te noemen. Het centrum van Amsterdam en de Zuidas is binnen enkele 
minuten te bereiken via de A10. Tevens is Schiphol Airport binnen 12 minuten bereikbaar.

Per openbaar vervoer:
Op loopafstand bevindt zich het NS Station Amsterdam Sloterdijk met onder meer een directe 
verbinding naar Schiphol Airport en het centrum van Amsterdam. Tevens bevindt zich voor het 
gebouw een bushalte met directe verbinding naar het Centraal Station. 

VLOEROPPERVLAKTE
De totale verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 7.446 m² verdeeld over de algemene ruimten 
en de acht verdiepingen, als volgt verdeeld:

Begane grond:  590 m² kantoorruimte 
1e verdieping:   794 m² kantoorruimte 
2e verdieping:   873 m² kantoorruimte 
3e verdieping:   873 m² kantoorruimte 
4e verdieping:   873 m² kantoorruimte 
5e verdieping:   873 m² kantoorruimte 
6e verdieping:   873 m² kantoorruimte 
7e verdieping:   873 m² kantoorruimte 
8e verdieping:   

Deelverhuur is mogelijk vanaf 300 m². 

PARKEREN
Het object biedt 135 parkeerplaatsen op het eigen parkeerterrein, dat een parkeernorm  
betekent van 1:55

HUURPRIJS
Kantoor: € 180,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW.
Parkeren: € 1500,- per plaats per jaar, te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
€ 45,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW.
Bijdrage aan facilitaire voorzieningen: € 10,- per m² per jaar. 

HUURPRIJS
€ 180,- per m² v.v.o. kantoorruimte per jaar, te vermeerderen met BTW. 
€ 1500,- per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW. 

9QUATER AVENUE (CONDENSATORWEG 54) / AM-

PROJECT INFORMATIE
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