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Vrijblijvende Projectinformatie 

 

TE HUUR 

Nieuwbouw Bedrijfs-/kantoorunit 

Boteyken 193 – 14 Utrecht (De Meern) 
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WAAROM DE BOTEYKEN 193-14 VOOR U DE IDEALE PLEK IS 

1. Zelfstandige moderne bedrijfsunit met kantoor 

2. Goede vloer-, gevel- en dakisolatie 

3. Gebouwhoogte van circa 8,5 meter 

4. 2 eigen parkeergelegenheid 

5. Centraal gelegen nabij Rijkswegen A2 en A12 

 

ADRES 

Boteyken 193 unit 14 te Utrecht / De Meern (3454 PD). 

 

ALGEMEEN 

De bedrijfsunit maakt deel uit van het gebouw “Wereldszicht”  en is gerealiseerd op een fraaie 

zichtlocatie aan de Boteyken, parallel aan de doorgaande Oudenrijnseweg, op Bedrijventerrein 

Oudenrijn. Het project omvat in totaal 19 bedrijfsunits allen voorzien van eigen parkeergelegenheid. 

 

De gebouwhoogte bedraagt circa 8,5 meter. De bedrijfsunit beschikt naast een hoge overheaddeur 

(ca. 3,7 meter) tevens over een aparte toegangsdeur. De unit is voorzien van een kanaalplaten 

(betonnen) verdiepingsvloer. 

 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

De bedrijfsunit  is gelegen op het nieuwste gedeelte van Bedrijventerrein Oudenrijn te Utrecht, onder 

andere nabij de kernen van Vleuten en De Meern. Het terrein wordt gekenmerkt door het gemengde 

karakter van handel,  transport en industrie. Bekende bedrijven in de omgeving zijn onder andere 

Gamma, Muntstad Volkswagen en KwikFit. 

 

Het terrein heeft, mede door de aansluiting op de snelwegen A2 (Amsterdam – Den Bosch) en A12 

(Den Haag – Arnhem) een zeer goede bereikbaarheid per eigen vervoer. Ook het centrum van 

Utrecht is eenvoudig bereikbaar. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om dit terrein per openbaar 

vervoer te bereiken. 

 

OPPERVLAKTE 

Totaal ca. 145 m² b.v.o.., onderverdeeld als volgt: 

• Ca. 72 m² b.v.o. bedrijfsruimte op de begane grond; 

• Ca.  73 m² b.v.o. op de verdieping ten behoeve van kantoorgebruik. 

 

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het 

normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde 

metrages. 
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OPLEVERINGSNIVEAU  
De units worden opgeleverd in casco staat, inclusief hetgeen omschreven in de technische 

omschrijving (zie bijlagen bij brochure). In overleg met verhuurder kunnen de volgende extra’s 

worden gerealiseerd: 

• toiletruimte (begane grond) v.v. tegelwerk en plafond verlicht doormiddel van LED spot met 

sensor; 

• opbouw LED verlichtingspanelen in de bedrijfsruimte; 

• systeemplafond voorzien van LED verlichtingspanelen; 

• dekvloer op de 1e verdieping bestaande uit zand/cement deklaag; 

• diverse enkele en dubbele wandcontactdozen; 

• voorbereidingen voor het plaatsen van een pantry/keuken, bestaande uit: afvoer vanuit vloer, 

koud- + (loze)warmwaterleiding afgedopt met hoekstropkraan, enkele wandcontactdoos t.b.v. 

boiler, enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast, dubbele wandcontactdoos t.b.v. lichtlijst, dubbele 

wandcontactdoos boven aanrecht. 

 

In het object is geen gasaansluiting aanwezig.  

 

PARKEREN 

Bij de unit behoren 2 (twee) eigen parkeerplaatsen.  

 

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN 

Volgens  het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oudenrijn - De Meern”, geconsolideerd op 6 maart 

2015, is de locatie bestemd voor bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.1 van de “Lijst 

van Bedrijfsactiviteiten”, waarbij minimaal 70% van de bruto vloeroppervlakte gebruikt  moet worden  

voor bedrijfsruimte en niet meer  dan 30% voor ondergeschikte en daarmee samenhangende 

kantoorruimte. 

 

Voor meer informatie over het gebruik kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht.  

 

HUURPRIJS 

€ 1.195,- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal 

vooruit te voldoen. 

 

SERVICEKOSTEN 

€ 90,- per maand exclusief omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen, als te verrekenen 

voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten: 

• bijdrage in de kosten voortvloeiende vanuit de VVE;  

• jaarlijkse keuring brandslanghaspel(s); 

• administratiekosten ad. 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten. 
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KOSTEN NUTSBEDRIJVEN 

Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven. 

 

ONDERMAAT/OVERMAAT 

Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent 

geen van partijen daaraan rechten. 

 

HUURTERMIJN 

5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar. 

 

OPZEGTERMIJN 

Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn. 

 

HUURPRIJSINDEXERING 

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 

(CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). 

 

ZEKERHEIDSSTELLING 

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en 

de over het totaal verschuldigde BTW. 

 

AANVAARDING 

In overleg.  

 

B.T.W. 

Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% 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 nadeel 

volledig wordt gecompenseerd. 

 

HUUROVEREENKOMST  

Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 

artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)  in 2015. Van 

deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst 

kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”. 
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Bijzonderheden 

Deze objectinformatie  is geheel vrijblijvend en mag niet worden beschouwd als een aanbieding of 

offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Aan de 

in deze brochure vermelde teksten, tekeningen en opgegeven metrages kunnen geen rechten 

worden ontleend. Ten aanzien van de juistheid van de door ons samengestelde gegevens ervan 

kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. In het geval dat onze 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, is aansprakelijkheid beperkt tot 

het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt. 

 

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn 

met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig.  

 

 

Nadere informatie: Brecheisen Bedrijfsmakelaars B.V. / IBG 

 Maliebaan 2 

 3581 CM  UTRECHT 

 T: 030 – 233 11 16 

 E: bedrijven@brecheisen.nl 

 W: www.brecheisenbedrijfsmakelaars.nl 
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FOTO’S 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

BETONWERK: IN HET WERK TE STORTEN BETON 

De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende beton-

vloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte 

mechanisch afgewerkt. 

 

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen: 

• 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen; 

• Aansluitpunt  voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet; 

• 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overhead- deur; 

• Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry. 

 

Genoemde afvoerleidingen worden  opgehangen  onder  de betonvloer en komen  samen in een  

verzamelleiding onder  de vloer, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. In 

diverse units wordt een  door- spuit stuk voor de riolering aangebracht. Er is geen kruipruimte 

aanwezig. 

 

Als gevolg  van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf  kan de betonvloer lichte 

scheurvorming vertonen. Deze  scheurvorming doet  niets af aan de degelijkheid en constructieve 

veiligheid van het gebouw. 

 

STAALCONSTRUCTIE 

De uitvoering  van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. 

Deze  staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de 

standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer. Ten behoeve van de te verkrijgen  

stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak 

windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden  

afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een  kleurmenie. Daar waar nodig wordt de 

staalconstructie brandwerend afgewerkt. 

 

TUSSENWANDEN 

De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze  

panelen, met een  hoogte van circa 60 cm, hebben geen constructieve functie waardoor het 

bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden 

worden  gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur  kan optreden. 
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GEVELBEKLEDING EN KOZIJNEN 

Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform gevel- 

tekeningen. 

 

De units 12 tot en met 19, op de begane grond houten deurkozijnen met deur en boven- licht, een  

aluminium overheaddeur in de kleur zilvergrijs en penanten tussen de diverse units in horizontaal 

geprofileerde stalen sandwich panelen in de kleur antraciet. De bovenbouw bestaat uit houten 

raamkozijnen, inclusief te openen deel, eveneens ingekaderd door horizontaal geprofileerde stalen  

golfplaat  gevelbekleding in de kleur wit.  

 

VERDIEPINGSVLOER 

Alle units zijn voorzien van een  gehele betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer zonder zandcement 

deklaag. De naden worden  gedicht met grof vulbeton.   

 

DAKBEDEKKING 

Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, 

aangebracht. Op deze dakplaten worden  isolatie EPS platen mechanisch bevestigd, RC dak 6.0. 

Mechanisch aan de sendzimir  dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en 

volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie. 

 

Een laag eenzijdig  gebitumineerd polyester materiaal  meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking 

(A.P.P.): een  laag gemodificeerd gebitumineerd polyestermateriaal bevestigd volgens 

brandmethode. Randafwerking: kim- fixatie aanbrengen door middel van zelftappande plaat-

schroeven en volgringen.  Het geheel afwerken met dubbele randstroken. 

 

Het hemelwater wordt afgevoerd via inpandige hemelwaterafvoeren. Het dak wordt voorzien van een  

voldoende aantal  spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie. 

 

OVERHEADDEUR 

De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld  zijn 

met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren zijn standaard handbediend en voorzien van 

veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs. 

 

INTERIEUR 

Meterkast conform de richtlijnen van de netbeheerder. 

 

De bedrijfsunits  zijn voorzien  van een  toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden 

uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een  

meranti  opdekkozijn. Het plafond  van de toiletruimte  bestaat uit vurenregels waarop  underlayment 

vloerplaat,  afgewerkt met multiplex randafwerking. 

 

TRAPPEN 

De standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een  open houten 

trap.  De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond. 
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SCHILDERWERK 

Kozijnen en deuren van de toiletten  worden voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de 

meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief meterkastinrichting: 

•     Elektra tot 3 x 25 A.(afgedopt); 

•     Waterleiding. 

 

Ten aanzien van de aanwezige aansluiting voor elektriciteit geldt dat, wanneer er geen levering wordt 

afgenomen bij een  leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft  om de aansluiting voor 

rekening van koper te verwijderen. Koper kan desgewenst ook kiezen voor een zogeheten 

leegstandscontract. 

 

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. 

 

BUITENTERREIN, BESTRATING EN DERGELIJKE 

Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien  van de 

nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het 

buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke is een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie 

splitsingsakte). 

 

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden  bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de 

bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. 

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet 

verantwoordelijk voor zetting  als gevolg  van belasting. 

 

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren  zij letterlijk opgenomen: 

• Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningsaanvraag; 

• De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven; 

• Het ter plaatse geldende bestemmingsplan; 

• Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale 

metingen worden  voorbehouden; 

Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk 

noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste 

wijzigingen, kunnen door de aannemer worden  doorgevoerd. Indien in deze omschrijving een  

bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit 

verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst 

acht. 

  



 

Pagina 11 van 15 

PLATTEGRONDEN 
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SITUATIETEKENING
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LOCATIE 

 


