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 TE HUUR KANTOORRUIMTE 
 

Adres Euclideslaan 251 te Utrecht (3584 BV) 
 

Algemene informatie Kantoorgebouw 'THE GRID' is gelegen op het kantorenpark 
'Rijnsweerd Noord' te Utrecht, op een zichtlocatie langs de 
A28, aan de oostzijde van Utrecht, tussen het Utrecht Science 
Park (De Uithof) en de binnenstad van Utrecht.  
 
Dit kantoorgebouw ondergaat de komende periode een totale 
metamorfose waarbij dit gebouw wordt omgetoverd tot een 
ontmoetingsplek waar creativiteit, op een veilige manier 
ontmoeten en innovatie centraal staan. THE GRID is een 
aantrekkelijk multi-tenant kantoor met een breed scala aan 
gedeelde voorzieningen zoals een centrale receptie, centrale 
lounge, coffeebar met Grab & Go en gedeelde 
vergaderfaciliteiten en auditorium. Daarnaast beschikt het 
gebouw over ruime kantoorvloeren die samenwerking en 
interactie stimuleren, welke makkelijk in te delen zijn. Het 
gebouw beschikt over onder andere: grote gerenoveerde 
entreehal met verschillende zitplaatsen, touchless bediening 
van o.a. liften, toegangsdeuren en kranen, lockerboxen, 1,5 
meter routing, zonnepanelen, LED verlichting, groene tuin, 
goede mogelijkheden voor (digitale) gevelreclame.  
 
Het gehele kantoorgebouw van 5.730 m² komt na renovatie 
beschikbaar en is te huur vanaf 300 m².   
 
Veel gerenommeerde bedrijven zijn op 'Rijnsweerd' gevestigd, 
zoals CMS, DAS Rechtsbijstand, ASR, EY, PWC, De Advocaten 
van Van Riet en het Provinciehuis.  
 
Op kantorenpark 'Rijnsweerd' bevinden zich een tweetal 
horecagelegenheden te weten: Bar Lot welke gesitueerd is 
tegenover het onderhavige gebouw. Hier serveert men lunch, 
diner, borrel of verzorgt catering voor omliggende bedrijven. 
Bar Beton Rijnsweerd is gesitueerd in het voormalig 
Provinciehuis en is een high-end congres- en vergadercentrum 
voorzien van een schitterende inrichting en de sfeer van een 
koffiebar.  
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Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Het kantorenpark ‘Rijnsweerd’ ligt direct aan de kruising van 
de A28 (Utrecht-Amersfoort-Zwolle) en de Waterlinieweg en 
wordt verder begrensd door de A27 (Almere-Breda). 
Oudenrijn, het belangrijkste verkeersknooppunt van 
Nederland, ligt op circa 5 autominuten afstand. Het 
kantoorgebouw is daarmee uitstekend bereikbaar per auto.   
 
Vanuit het centrum van Utrecht is de locatie ook gemakkelijk 
met de fiets te bereiken via een onderdoorgang aan de 
westzijde van 'Rijnsweerd' richting Utrecht Oost. Tevens is er 
een OV fietspunt op 'Rijnsweerd' aanwezig.  
 
Het openbaar vervoer 
Op slechts 2 minuten loopafstand van het kantoorgebouw 
bevindt zich de bushalte Rijnsweerd-Noord, vanwaar op zeer 
regelmatige basis bussen vertrekken in de richting van het NS-
station Utrecht Centraal alsmede het Utrecht Science Park (De 
Uithof). De reistijd per bus tot Utrecht Centraal bedraagt circa 
10-12 minuten.  
 

Oppervlakte Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het kantoorgebouw 
bedraagt circa 5.730 m².   
 
Voor de verhuur is het gehele kantoorgebouw beschikbaar, als 
volgt verdeeld:  
 
- kelder: parkeerplaatsen en diverse archief- en opslagruimtes  
- begane grond: circa 292 m²  
- 1e verdieping : circa 1.033 m²  
- 2e verdieping : circa 1.046 m²  
- 3e verdieping : circa 1.053 m²  
- 4e verdieping : circa 846 m²  
- 5e verdieping : circa 846 m²  
- 6e verdieping : circa 316 m² + ruim dakterras  
 
Deelverhuur is mogelijk. Metrages zijn inclusief toedeling 
algemene en gemeenschappelijke ruimten.   
 
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 Het kantoorgebouw beschikt over een eigen 
parkeerterrein/parkeerkelder met een parkeernorm  
van circa 1:54.   
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Huurprijs Kantoorruimte 
Vanaf € 165,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.   
 
Parkeren 
€ 1.250,- 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, 
zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel 
wordt gecompenseerd. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

De kantoorruimte wordt casco plus gerenoveerd opgeleverd, 
inclusief de volgende zaken:  
 
‐ nieuw systeemplafond voorzien van LED verlichting en 

aanwezigheidsdetectie;  

‐ klimaatinstallatie voorzien van topkoeling;  

‐ gesausde bouwkundige wanden en kolommen;  

‐ kabelgoten ten behoeve van databekabeling;  

‐ vernieuwde toiletgroepen per verdieping;  

‐ pantry aansluiting per vleugel;  
‐ afgewerkte vloer gereed voor het leggen van 

vloerbedekking. 
 

Op de begane grond wordt een hospitality concept 
gerealiseerd, inclusief:  
 

‐ ontvangstbalie met hostess;  

‐ grab&Go coffeebar;  

‐ gebruik loungeruimte op de begane grond;  

‐ vergaderfaciliteiten;  
‐ lockerboxen.  

 

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 de huurovereenkomst 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. 
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Servicekosten € 50,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW als 
verrekenbaar voorschot voor diverse leveringen en diensten.  
 
Bovengenoemd voorschot is inclusief € 10,- per m² per jaar 
voor het hospitality concept welke integraal onderdeel 
uitmaakt van het pakket leveringen en diensten.  
 

Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW. 
 

Aanvaarding In overleg, beschikbaar circa Q2 2021. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Het model van de huurovereenkomst van verhuurder is 
gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor 
Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene 
bepalingen, alsmede de aanvullende bepalingen van 
verhuurder.  
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping 
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Plattegrond 2e en 3e verdieping 
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Plattegrond 4e en 5e verdieping 
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Plattegrond 6e verdieping 
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Indelingsvariant 3D 
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Indelingsvariant 2D 
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Locatiekaart 
 

 
 

 


