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Te huur aangeboden; circa 90 m² BVO. Gelegen aan de Oude Fabriekstraat te Amersfoort, in het industriële complex 
van de voormalige Prodentfabriek. Het gebouw bevindt zich in De Nieuwe Stad, op loopafstand van het station nabij 
het centrum van Amersfoort, maar is ook met de auto of fiets zeer goed bereikbaar.





Bestemming




Bedrijfsfunctie: de voorkeur gaat uit naar een onderneming die een aanvulling vormt binnen De Nieuwe Stad. Een 
partij die de aanloop die er in het gebied gedeeltelijk is goed kan gebruiken en mede zelf aanloop en reuring 
toevoegt. Te denken valt aan een ambacht met winkelgedeelte, opleidingsaspect/stageplekken, kleinschalig 
sporten, atelierruimte of workshopruimte.  





Locatie




De Nieuwe Stad is een stad in het klein, met een diversiteit aan bedrijven, winkels, evenementen, horeca, onderwijs 
en een sterke gemeenschap. Samen met bewoners bouwen we aan een innovatieve microstad: authentiek en 
avontuurlijk, met mooie historie en veel toekomst





Opleveringsniveau




Het object zal casco worden opgeleverd.





Inboedel




Eventuele zaken ter overname aangeboden door zittend huurder kunnen nader overeen gekomen worden.





Huurprijs




€ 1.100,- per maand exclusief servicekosten en excl. Btw.
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Servicekosten




De servicekosten bedragen €376,- per maand excl. Btw. Daarvoor worden de volgende diensten geleverd:




Vrij gebruik van:

– Glasvezel internet;

– Schoonmaak algemene ruimten;

– Levering warmte, water en elektra algemene ruimte;

– Levering warmte, water en elektra kantoorruimte;

– Onderhoud tuin / terrein en parkeerplaatsen;

– Klein dagelijks onderhoud algemene ruimten;

– Onderhoud daken en goten;

– Glasbewassing;

– Schoonmaak gevel (niet beglazing);

– Onderhoud en periodieke controle brandslanghaspels (indien aanwezig);;

– Controle en periodieke controle brandmeldinginstallatie (indien aanwezig);

– Vuilafvoer bedrijfs-/ papierafval;

– Glasverzekering;

– Gladheidbestrijding;

– Administratiekosten ad. 5% over de vergoeding van leveringen en diensten.





Huurtermijn




1 jaar + 1 jaar. Een andere huur-en/of verlengingsperiode is bespreekbaar.





Opzegtermijn




Wederzijds opzegtermijn van 6 kalendermaanden.





Aanvaarding





Aanvang in overleg
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BTW




Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder 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.




Huurbetaling




Per maand vooruit, vermeerderd met de servicekosten en de BTW.





Huurgarantie





Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de BTW.





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.
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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 bezichtiging 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


