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Dit multifunctionele bedrijfspand ter grootte van circa 3.629 m² bevindt zich op bedrijventerrein "De Isselt” en is 
uitermate geschikt voor een showroom of opslag met kantoor! 




Fluorweg 49 beschikt over een riant afgesloten buitenterrein met  laad- en losmogelijkheden aan de voor- achterzijde





Waar is het object gelegen?




De Isselt is gelegen in het westen van Amersfoort en heeft een centrale ligging. De snelwegen A1 en A28 bereikt u in 
nog geen 10 minuten. Ook is er een goede ontsluiting naar het centrum en centraal station van Amersfoort. De Isselt 
heeft een enorme variëteit aan bedrijven. Van bouwgroothandel, logistieke dienstverleners, MKB bedrijven tot aan 
industrie 





Wat huur ik?





Voor de verhuur is circa 3.629 m² (VVO) beschikbaar, het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en kent de volgende 
indeling:




• Circa 3.216 m² VVO bedrijfsruimte op de begane grond en eerste verdieping;

• Circa 413 m² VVO kantoorruimte op de begane grond en eerste verdieping.





Hoe is de parkeergelegenheid?




Bij het object behoren 20 parkeerplaatsen op afgesloten buitenterrein. Aan de voorzijde van het gebouw is er tevens 
voldoende (openbare) parkeergelegenheid.





Hoe wordt de ruimte opgeleverd?




Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief:




• systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen;

• vloerafwerking;

• pantry(s);

• toiletten;
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• 8 overheaddeuren;

• afsluitbaar schuifhek.





Wat kost het?




Huurprijs: € 310.000 per jaar excl. BTW.





Huur- en verlengingstermijn




Uitgangspunt: Vijf jaar met vijf optiejaren, geniet de voorkeur. Afwijkende termijnen in overleg.





Welke diensten krijg ik geleverd?





Het voorschot voor bijkomende leveringen en diensten bedraagt € 3,- per m² per jaar excl. BTW en heeft betrekking 
op:




• Onderhoud tuin / terrein/ parkeerplaatsen;

• Onderhoud en periodieke controle C.V. installatie;

• Onderhoud en periodieke controle mechanische ventilatiebox;

• Onderhoud en periodieke controle overheaddeuren;

• Onderhoud buitenverlichting;

• Onderhoud afsluitbaar schuifhek;

• Ongediertebestrijding;

• Schoonhouden van daken en goten; 

• Glasbewassing;

• Schoonmaak gevel (niet beglazing);

• Onderhoud en periodieke controle brandslanghaspels;

• Herstel inbraakschade;

• Glasverzekering;

• Administratiekosten ad. 5% over de vergoeding van leveringen en diensten.
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Wanneer kan ik me vestigen?




In overleg.





Wat is mijn opzegtermijn?




De opzegtermijn is 12 maanden tegen het einde van een huurperiode.





Welk huurovereenkomst is van toepassing? 




Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model kantoor januari 2015 aangevuld 
met enkele bijzondere en aanvullende bepalingen. 





Zekerheidsstelling




Als zekerheidsstelling dient er een bankgarantie gesteld c.q. waarborgsom gestort te worden ten bedrage van drie 
maanden huur vermeerderd met servicekosten en omzetbelasting.





Huurprijsaanpassing





Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-
huishoudens algemeen (2015= 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 

1 jaar na huuringang. 





BTW: 





Ja, is van toepassing.





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


