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Te huur  Moderne en representatieve kantoorruimte gelegen op de 

begane grond in het centrum van Vlissingen. De 
kantoorruimte bestaat o.a. uit een keurige ontvangstruimte, 
diverse spreekkamer(s), kantoorruimten, sanitaire 
voorzieningen. Op de 1e verdieping is uitzendbureau Artec 
Groep gevestigd. Het object is ook geschikt voor 
horecadoeleinden, categorieën 1a, 1b en 1c .  

 
Bereikbaarheid Het pand is gelegen in het hartje van het centrum van 

Vlissingen. Winkelvoorzieningen zijn direct in de nabijheid 
aanwezig. In de directe omgeving bevinden zich o.a. 
Prénatal, Van der Meer Meubel en de Rabobank. Ook het 
winkelcentrum De Fonteyne met de bijbehorende 
parkeergarage is op steenworpafstand gelegen. Ook is er 
direct achter het pand een parkeerterrein aanwezig aan de 
Spuikom/Zeemanserve. Vlissingen kent een directe en 
snelle verbinding naar de rijksweg A-58, waardoor de 
bereikbaarheid per auto en vrachtwagen goed te noemen is.  
De bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed, middels 
een busverbinding op loopafstand. Het treinstation van 
Vlissingen is op gelegen buiten het centrum van Vlissingen 
nabij de Buitenhaven. Een fiets-voetveer verbindt Vlissingen 
met Zeeuws-Vlaanderen.  
 
De gemeente Vlissingen heeft circa 44.488 inwoners, 

 verspreid over de kernen Vlissingen, Oost-Souburg en 
 Ritthem. Vlissingen ligt op Walcheren, aan de kust bij 

de toegang tot de Westerschelde. Ten noorden van de 
 gemeente ligt Middelburg, bijna tegen de kern Oost-Souburg 
 aan. De gemeenten Middelburg (ca. 48.000 inwoners) 

en Veere (ca. 22.000 inwoners) zijn de overige gemeenten 
op Walcheren. 
 

Afmeting Ca. 500 m². 

 
Parkeren/buitenterrein Betaald parkeren is voldoende aanwezig in de nabijheid 

(Spuikom/Zeemanserve en parkeergarage De Fonteyne). 
 
Voorzieningen    - Afgewerkte betonvloeren; 
     - Aluminium kozijnen met isolerende beglazing; 

- Ruime glazen entree pui met tussenportaal incl.  
  automatische schuifdeuren en hete luchtgordijn; 
- Systeemplafonds met verlichtingsspots; 
- Eenvoudige pantry; 
- Lichte scheidingswanden en glaswanden; 
- Sanitaire voorzieningen; 
- Invalidetoilet; 
- Kluisruimte; 
- Centrale verwarming met radiatoren; 
- Airconditioning; 
- Luchtbehandelingsinstallatie (in-/afvoer lucht); 
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-vervolg voorzieningen- 
- Mechanische ventilatie ged.; 
- Ontruimingsalarm; 
- Alarminstallatie; 
- Noodverlichtingsarmaturen; 
- Brandslanghaspels; 
- Springknopmelders; 
- Diverse archiefruimte(n) en magazijnruimte(n); 
- Uitstortgootsteen en 30 liter boiler; 
- Separate achteruitgang / zijuitgang.  

 
Huurprijs    Nader overeen te komen. 
 
Servicekosten   Niet van toepassing. 
 
Huurbetaling De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan 

bij vooruitbetaling per kwartaal. 
 
Huurperiode  De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de 

periode van 5 (vijf) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd 
met een termijn van 5 (vijf) jaar, tenzij de huurder of 
verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met 
inachtneming van een periode van 12 (twaalf) maanden.  

 
Huurprijsaanpassing  De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na 

ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast 
op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de 
Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens 
(2006 = 100), dan wel de meest recente tijdsbasis, 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de 
laatst geldende huurprijs. 

 
Zekerheidsstelling  Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting 

van 3 maanden huur inclusief BTW. 

 
Oplevering     Per direct. 
 
Huurovereenkomst  De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt 

conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken 
is vastgesteld op 30 januari 2015, met bijbehorende 
Algemene Bepalingen met diverse aanpassingen aan 
verhuurders zijde. 

 
Bijzonderheden Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve 

goedkeuring verhuurder. 
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Algemeen Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur 

van “Spuistraat 104” te Vlissingen. De informatie is met zorg 
samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door 
Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig 
recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag 
worden beschouwd. 

 
Voor nadere informatie en/of  Synchro Bedrijfshuisvesting BV 
bezichtiging: Vestigingen Rotterdam en Vlissingen 
 Postadres: Badhuisstraat 56 
 4381 LT  VLISSINGEN 
 Tel. +31 (0)88 - 796 24 76  
       +31 (0)88 - SYNCHRO 
 
  info@synchrobedrijfshuisvesting.nl 
  www.synchrobedrijfshuisvesting.nl 
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