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Objectinformatie
Kantoorgebouw Eempolis betreft een zeer hoogwaardige 
kantoorgebouw. Het ontwerp is van J.A. van Belkum van 
Arcadis Architecten. De architect die onder andere ook 
tekende voor de kantorenstrook aan de andere zijde van 
het station Amersfoort. Een imposante verschijning met 
een stijlvolle en ingetogen architectuur. De lay-out maakt 
een efficiënte indeling mogelijk. Het opleveringsniveau 
van de kantoren is “state of the art” met vele duurzame en 
energiebesparende voorzieningen waaronder warmte- en 
koudeopslag en beschikt over een energie label “A”. In 
overleg is mede gebruik van het bedrijfsrestaurant van 
Arcadis mogelijk, evenals vergaderfaciliteiten bij Regus of 
First-class.

Beschikbaarheid
Het totale gebouw omvat ca. 31.000 m² v.v.o. 
kantoorruimte, voor de verhuur is ca. 2.254 m² 
kantoorruimte beschikbaar welke als volgt is verdeeld:

Bouwdeel C
2e verdieping ca. 680 m² v.v.o.
5e verdieping ca. 611 v.v.o.

Bouwdeel D
8e verdieping ca. 503 m² v.v.o.

Bouwdeel G
1e verdieping ca. 460 m² v.v.o.

Deelverhuur is mogelijk vanaf 460 m² v.v.o. kantoorruimte.

Parkeren
Het complex beschikt over een ondergrondse
parkeergarage.  Voor verhuur zijn er ruim voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast bevinden zich
aan de Piet Mondriaanlaan circa 60 parkeerplaatsen
voor kort parkeren. 

Opleveringsniveau
De kantoren worden turn-key opgeleverd onder andere 
voorzien van:
• Lift;
• Toiletten op de verdieping;
• Systeemplafonds en lichtarmaturen;
• Huidige scheidingswanden en vloerbedekking;
• Pantry;
• Klimaatbeheersingsysteem met  topkoeling;
• Fietsberging;
• Cement dekvloer;
• Energielabel A.

Huurprijs
Kantoorruimte: 
€ 160,00  per m² v.v.o. per jaar*

Parkeerplaatsen: 
€ 1.250,00 per parkeerplaats per jaar*

Servicekosten
€ 40,00 per m² v.v.o. per jaar*
*te vermeerderen met BTW



Locatie
De locatie is uitstekend te noemen. Het hoogwaardig
kantoorgebouw, met op de begane grond commerciële
units, gelegen aan de noordzijde van het Amersfoort
Centraal Station. 

In de directe omgeving zijn o.a. gehuisvest; KPN, 
Twijnstra Gudde en Nutreco. Het gebied rondom het
station wordt gekenmerkt door kantoren, woningen en 
winkels. Deze prominente locatie ligt centraal in de regio 
en is goed bereikbaar per auto en met openbaar
vervoer.

Bereikbaarheid
Auto
De hoofdontsluiting met de auto is via de 
Amsterdamseweg en de Stichtse Rotonde, die aansluit 
op de A28 (Zwolle – Utrecht) en via de Bunschoterstraat 
naar de A1 (Amsterdam-Apeldoorn).

Openbaar vervoer
Kantoorgebouw Eempolis is gelgen boven NS 
treinstation Amersfoort. Hiervandaan is er een directe
verbinding met Utrecht CS en Amsterdam CS welke in 
ca. 20 minuten zijn te bereiken.



Huurtermijn
5 jaar. 

Huuringangsdatum
In overleg.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en 
verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal 
de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter 
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de 
mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur. 

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015. 
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Plattegronden

Bouwdeel C – 2e verdieping



Plattegronden

Bouwdeel C – 5e verdieping



Plattegronden

Bouwdeel D – 8e verdieping



Plattegronden

Bouwdeel G – 1e verdieping
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