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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 

 

 

Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring 

door verhuurder c.q. verkoper. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij 

echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval 

aanspraak op uitkering geeft. Arcuris heeft een privacyverklaring 

  

https://www.arcuris.eu/over-arcuris/disclaimer/
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Stadsplattegrond 
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Foto’s 
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Over Arcuris 

Arcuris Bedrijfsmakelaars is een begrip als het gaat om bedrijfshuisvesting in 
Flevoland en daarbuiten. 
 
Betrokken, betrouwbaar, gedreven: dat zijn de kwalificaties die Arcuris 
Bedrijfsmakelaars worden toegekend. 
 
Betrokken, omdat ook wij ondernemers zijn en net als u weten hoe belangrijk 
zakelijk succes is: zeker als het gaat om de financiële kant van de zaak, maar 
ook in beleving en flow. 
Betrouwbaar, omdat wij met u zaken doen zoals wij willen dat anderen dat met 
ons doen: open, eerlijk, transparant, afspraak is afspraak. 
Gedreven, omdat wij de adrenalinestoot die een succesvolle transactie oplevert 
elke keer weer opnieuw met onze opdrachtgever willen beleven! 
 
Wij hebben die stoot al vaak mogen voelen. Niet voor niets staat Arcuris 
Bedrijfsmakelaars in de top 50 van grootste bedrijfsmakelaardijen van 
Nederland. 
 
Of het nu gaat om; kantoorruimte, bedrijfsruimte, productieruimte, opslagruimte, 
gecombineerde woon-/werkruimte of winkels in Almere, Lelystad, Zeewolde, 
Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant of elders in Flevoland en Nederland, 
we zijn er voor u, de ondernemer. 
 
Voor Ymere verkoopt Arcuris voormalige huurwoningen. U kunt deze vinden bij 
het woningaanbod. 
 
Arcuris, de makelaar die voor ú werkt. 
 
Arcuris BV is onderdeel van Flevo Groep BV.  

 
 
 
 
 

       

https://www.arcuris.eu/aanbod/woningaanbod/
http://www.flevogroep.nl/
https://site.nwwi.nl/
https://ventu.nl/
https://www.rics.org/nl/
https://www.nrvt.nl/
https://www.linkedin.com/company/arcuris-makelaars-o-z-
https://www.instagram.com/arcurismakelaars/
https://www.youtube.com/channel/UCcjARCECoQ0ml5cwL5p2pXg
https://twitter.com/Arcuris

