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 TE HUUR BUSINESS UNITS 
 

Adres Tielweg 30 te Gouda (2803 PK) 
 

Algemene informatie Het moderne kantorencomplex Synderella Mercator beschikt 
over kantoren van verschillende afmetingen en  
de begane grond is voorzien van een prettige lounge met 
koffiecorner en een vergaderruimte met audiovisuele 
apparatuur. 
 
Door de ligging aan de rand van de ‘Goudse Poort’ en met een 
vrij uitzicht over de ‘Gouwe’ is de locatie uniek te noemen.  
De uitstraling en het opleveringsniveau van het pand, in 
combinatie met het eigen binnenterrein met parkeergarage, 
zorgen ervoor dat Synderella Mercator een ideale 
vestigingslocatie is voor ondernemers in Gouda.  
 
Lichte privékantoren van 15 m² tot 65 m² met mogelijkheden 
om deze aan elkaar te koppelen. Alle ruimten zijn gestoffeerd 
en kunnen voorzien worden van meubels. Op de verdieping 
waar de kantoren zich bevinden is een ruime lobby met 
lunchtafel, zithoek, pantry met vaatwasser en een 
vergaderruimte aanwezig. Er zijn tevens archiefruimten en 
open-space kantoorverdiepingen beschikbaar. 
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Het gebouw is gelegen dichtbij knooppunt Gouwe waar de 
rijkswegen A12 (Den Haag - Utrecht) en A20  
(Gouda - Rotterdam) bij elkaar komen. 
 
Het openbaar vervoer 
Per openbaar vervoer wordt het bedrijventerrein ontsloten 
door buslijn 175 van Arriva. De bushalte ligt op loopafstand 
van het gebouw. Buslijn 175 heeft een verbinding met 
Rotterdam Alexander en Rotterdam Nesselande, alsmede met 
het meest nabije treinstation Gouda (11 minuten). Station 
Gouda is lopend binnen een half uur te bereiken. 
 

Parkeren De parkeerplaatsen zijn beschikbaar op het parkeerterrein of 
in de parkeergarage onder het gebouw.  
De kosten voor een parkeerplek zijn € 750,- per jaar,  
te vermeerderen met BTW. 
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Oppervlakte en huurprijs Voor de verhuur zijn momenteel de volgende business units 
beschikbaar: 
OC1 - 28 m² - € 445,- per maand (vergaderruimte) 
OC2 - 42 m² - € 565,- per maand 
OC3 - 40 m² - € 540,- per maand 
OC4 - 47 m² - € 630,- per maand 
OC5 - 45 m² - € 600,- per maand 
OC8 - 29 m² - € 385,- per maand 
OC9 - 29 m² - € 385,- per maand 
OC10 - 32 m² - € 425,- per maand 
OC11 - 32 m² - € 425,- per maand 
OC12 - 31 m² - € 415,- per maand 
OC13 - 12 m² - € 160,- per maand (opslagruimte) 
OC14 - 30 m² - € 400,- per maand (opslagruimte) 
OC15 - 64 m² - € 860,- per maand 
OC16 - 46 m² - € 610,- per maand 
 
Bovenstaande huurprijzen zijn inclusief servicekosten en 
gebruik van gedeelde WiFi, koffiecorner en vergaderruimte 
maar exclusief BTW. Het combineren van kantoorkamers is 
mogelijk. 
 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580.  
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier 
van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van 
de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
 
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient 
bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van 
toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan 
het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van 
omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, 
zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel 
wordt gecompenseerd. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

- gastvrije ontvangstruimte; 
- lounge en complete pantryvoorziening met koffiecorner; 
- wachtruimte; 
- vergaderruimte; 
- luchtbehandeling met koeling; 
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen; 
- scheidingswanden; 
- vloerbedekking; 
- archiefruimte; 
- gemeubileerde verhuur mogelijk; 
- kabelgoten voorzien van elektra en data; 
- gratis WiFi; 
- glasvezelverbinding; 
- 24/7 toegang; 
- all-airsysteem; 
- liftinstallatie; 
- buitenterras; 
- sanitaire voorzieningen dames en heren; 
- op de begane grond is een MIVA toilet aanwezig. 
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Energielabel Het pand beschikt over energielabel C. 
 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 

Huurtermijn Flexibele contracten zijn mogelijk. 
 

Opzegtermijn Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging 
tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van 
een termijn van tenminste 3 maanden. 
 

Betaling Huur en BTW maandelijks vooruit. 
 

Servicekosten De servicekosten zijn inbegrepen in de huurprijs.  
 

Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief BTW. 
 

Aanvaarding In overleg, per direct is mogelijk. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 
 

Huurovereenkomst op basis van een serviceovereenkomst. 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 
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Plattegrond – begane grond 
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Plattegrond – 1e verdieping  
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Plattegrond – 2e verdieping  
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Locatiekaart 
 

 
 

 


