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Huurprijs € 25,- per maand 

 
 
 

Aanvaarding in overleg 
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VOOR OPSLAG V.A.1 M³ TOT 120 M³ - http://www.allsafe.nl 

 

VOOR UNITS VANAF 500M2 NEEMT U CONTACT OP MET ARCURIS 

 

Algemeen 

In Zwolle gelegen aan de Ceintuurbaan 18 is ALLSAFE gevestigd. Naast het verhuren van 

kleine units (selfstorage) zijn er ook grotere opslagruimte beschikbaar die ideaal geschikt zijn 

voor archiefruimte, seizoensopslag, stukgoed of bijvoorbeeld rolcontainers of palletopslag. 

 

ALLSAFE is 7 dagen per week open en het gebouw is toegankelijk tussen 6:00-23:00 uur en is 

goed beveiligd, schoon, verwarmd en droog. De verdiepingen zijn goed bereikbaar via grote 

goederenliften. De logistiek wordt binnen afgehandeld en het gebouw is dan ook toegankelijk 

voor auto’s en bestelbussen. Bij de receptie zijn ook verpakkingsmaterialen en andere services 

beschikbaar. 

 

Flexibele huurcontracten maken het voor u dé ideale oplossing voor (tijdelijk) ruimtegebrek. 

 

Vloeroppervlak 

Circa 500 -3.000 m² multifunctionele opslagruimte op de verdieping(en). 

Op dit moment is nog circa 1.500 m² beschikbaar op de 2e en 3e verdieping. 

 

Opleveringsniveau 

De ruimte zal worden opgeleverd in de huidige staat, derhalve inclusief o.a.: 

• betonnen vloer met vloerbelasting van circa 500 kg/m²; 

• Verlichting; 

• Via overheaddeur toegankelijke expeditieruimte; 

• Toegangscontrole en beveiliging middels eigen unieke code; 

• Goederenlift met hefvermogen van 1.500 kg; 

• Vrije hoogte circa 260 cm; 

• Plafondhoogte circa 275 cm; 

• Verwarming d.m.v. heater(s); 

• Pakketservice aanwezig. 

Verder zijn aanvullende wensen in overleg met verhuurder bespreekbaar. 

 

Parkeren 

Op eigen terrein in overleg. 

 

Huurprijs 

Vanaf € 25,- m² per jaar exclusief BTW. 

 

Servicekosten 

€ 5,- m² per jaar exclusief BTW en omvat o.a. het onderhoud buitenterrein, onderhoud 

Installaties, beveiliging, verbruik energie. 

 

BTW 

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder of koper niet voldoet aan de 

voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor 

verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd. 
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Indexering 

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum, worden verhoogd op basis 

van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006 = 100), zoals wordt 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Huurtermijn 

Vanaf 3 maanden tot 5 jaar mogelijk. 

 

Opzegtermijn 

In overleg. 

 

Zekerheidstelling 

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van tenminste 2 maanden huur inclusief 

servicekosten, te vermeerderen met BTW. 

 

Huurovereenkomst 

Conform ROZ model. Huurder dient zich te confirmeren aan het huishoudelijke reglement van 

Allsafe die voor alle huurders van toepassing is. 

 

Aanvaarding 

Het object is in overleg beschikbaar. 

 

Voorbehoud 

Onder voorbehoud gunning eigenaar. 

 

Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot: 

 

Arcuris Bedrijfshuisvesting 

Schoutstraat 110 

1315 EZ Almere 

Telefoonnummer: 036-5211900 

E-mail: bedrijfshuisvesting@arcuris.eu 

www.arcuris.eu 

 

Arcuris, de makelaar die voor ú werkt  
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Stadsplattegrond 
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Foto’s 
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Over Arcuris 

Arcuris Bedrijfshuisvesting bestrijkt het gehele traject tussen huurder en verhuurder, koper en 

verkoper met name in de noordvleugel van de Randstad, maar ook door geheel Nederland. De 

ervaren makelaars en adviseurs hebben goede kennis van de markt en adviseren 

opdrachtgever(s) integraal op het gebied van huisvesting. 

 

U zoekt een nieuwe kantoor-/bedrijfsruimte, of winkel? Taxatie of belegging? Bij Arcuris kunt u 

terecht voor deskundig advies. Arcuris is lid van NVM Business en Vastgoedcert en TMI. 

 

Arcuris Bedrijfshuisvesting is in 2007-2012 uitgeroepen door Propertynl tot grootste 

bedrijfsmakelaar van Flevoland. Daarnaast werd in 2011 in Nederland de 39e positie 

behaald. In 2008-2012 is Arcuris uitgeroepen tot de 25e grootste makelaar door Vastgoedmarkt 

in Nederland. Voor de regio Midden Nederland werd een 9e plaats behaald waardoor Arcuris 

wederom een toonaangevende positie inneemt in Nederland.    

Arcuris adviseert ook veel gebruikers van onroerend goed. Enkele voorbeelden zijn ISS, 

Regardz en Allsafe. Hiervoor wordt hun landelijke portefeuille beheerd via de afdeling CRES. 

 

 

http://arcuris.eu/afbeeldingen/page/xlarge/NVMlogoklein(2).

