
Oude Enghweg 4  |  Hilversum
Oppervlakte ca. 573 m²  | € 115.000,- per jaar (excl. BTW)



Kenmerken

Kenmerken object

Hoofdbestemming


Ligging


Oppervlakte


Parkeerfaciliteiten


Huurprijs

Kantoorruimte


nabij stadscentrum


ca. 573 m²


niet overdekt (4)


€ 115.000,- per jaar (excl. BTW)
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Beschrijving object

De vrijstaande kantoorvilla, genaamd Sole-Mio, is 
Opleveringsniveau:

gebouwd in 1908 onder architectuur van C. De Groot. Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd 
De uitbreiding aan de achterzijde dateert van na de inclusief de navolgende voorzieningen:

oorlog. De villa is gelegen in het Ministerpark, nabij - huidige vloerbedekking;

het raadhuis van Hilversum. Karakteriserend zijn de - te openen ramen;

hardstenen plinten, de openslaande deuren en ramen - serre;

met luiken en het medaillon in de voorgevel met de - openslaande deuren;

naamsaanduiding. De villa is een gemeentelijk - ledverlichting (deels);

monument en oogt robuust. De villa is recent - huidige vloerpotten + kabelgoten (deels) ten behoeve 
gerenoveerd naar een statig, goed onderhouden en van data en elektra (cat 5e);

buitengewoon representatieve kantoorvilla.
 - airco (deels, zonzijde);



 - keuken incl. apparatuur;


Ligging:
 - toiletten met automatische verlichting;

Uitstekende stand en ligging in villawijk. Het centrum - centraal brandmeldinstallatie;

van Hilversum bevindt zich op loopafstand evenals - gas cv verwarming (nieuw);

het Centraal Station Hilversum. Het kantoorgebouw is - krachtstroom;

met de auto eenvoudig bereikbaar vanaf in- en - vloerverwarming (deels);

uitvalswegen van en naar Hilversum. 
 - lichtstraat in pantry;



 - alarmsysteem;


Metrage:
 - diverse glazen scheidingswanden;

Het gebouw kent een vloeroppervlak ter grootte van - beamer installatie;

circa 573 m², als volgt verdeeld: 
 - gordijnen;

kelder                              ca. 49 m²
 - diverse tv schermen;

begane grond                ca. 257 m²
 - wifi installatie;

eerste verdieping         ca. 144 m² 
 - patchkast (gekoeld middels airco);

tweede verdieping       ca. 123 m²
 - glasvezel / DSL;



 - mogelijkheid tot balkon.

De tweede verdieping is nog niet gereed voor 

kantoorgebruik en wordt op dit moment gebruikt als In overleg is een deel van het bestaande meubilair 
opslag. Mocht een huurder de wens hebben de tweede over te nemen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan 
verdieping als kantoorruimte te gebruiken is vernemen wij het graag.

verhuurder bereidt de verdieping voor kantoorgebruik 

geschikt te maken.
 
Parkeergelegenheid:



 Er zijn vier parkeerplaatsen op eigen terrein, waarvan 

Huurprijs:
 twee slapers.

De huurprijs bedraagt € 115.000,- per jaar exclusief 

BTW.
 De mogelijkheid bestaat het aantal parkeerplaatsen 


 uit te breiden met drie á vier plekken door de ruimte 

Servicekosten:
 voor de kantoorvilla te gebruiken. Hier dienen wel 
De huurder dient zelf de desbetreffende contracten af aanpassingen voor gedaan te worden.

te sluiten inzake onder meer de levering van gas, 

water en elektriciteit. 
 De huurprijs bedraagt € 750,- per plaats per jaar 


 exclusief BTW.


 


 De openbare parkeergarage “City Parking” is op enkele 

 meters afstand gelegen. In deze parkeergarage 

 kunnen desgewenst additionele parkeerplaatsen 

 worden gehuurd.
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Algemene informatie

Zekerheidsstelling:

Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt 
een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter 
grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, 
vermeerderd met de kosten voor parkeren en de 
verschuldigde BTW over dit bedrag.





Huurprijsindexering:

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de 
huuringangsdatum, wordt de laatst geldende 
huurprijs verhoogd op basis van het 
maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI 
Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs 
zal géén daling ondergaan.





Huurovereenkomst:

De op te stellen huurovereenkomst is conform de 
overeenkomst die door de Raad voor Onroerende 
Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene 
bepalingen.





BTW-bepaling:

Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij 
het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is 
geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria

welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur 
ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de 
omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur 
beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste 
verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet 
meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, 
zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig 
gecompenseerd wordt voor de BTW op de 
toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan 
de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek 
kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:

Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport 
beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen 
bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of 
interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot 
verrekening.





Gunning:

De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van 
gunning voor. 





Huurtermijn:



Verhuurder streeft naar een langjarige huurrelatie.
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Locatie



Foto's
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M. (Maarten) Klein

De informatie uit de gehele brochure is geheel
vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde
bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg
samengesteld. Ten aanzien van de juistheid 

ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze informatie is slechts een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Castanea Bedrijfsmakelaars B.V.

Arena 300, 1213 NW Hilversum

Postbus 230, 1200 AE Hilversum

T. 035 646 00 50

info@castanea.nl  |  www.castanea.nl

06 – 53 245 452

Vastgoedadviseur

maarten@castanea.nl

R. (Rosalie) van den Bremer

035 – 646 00 50

Backoffice – PA

rosalie@castanea.nl


