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Te huur:
Kantoorruimte

Bergstraat 18

Amersfoort

Huurprijs:  


€ 35.000,-- per jaar
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Bergstraat 18, Amersfoort

Omschrijving

Algemeen Werkcomfort, eigen identiteit, perfecte bereikbaarheid en volop 

parkeren, u vindt het in deze charmante kantoorvilla in het zakelijke hart 

van Amersfoort. Het pand is bij uitstek geschikt voor zakelijke 

dienstverlening, balie-houdende organisaties en medische praktijkhouders. 

Recent gerenoveerd en dit jaar aangepast aan het energielabel maak 

kennis met deze representatieve en veelzijdig inzetbare locatie.

LOCATIE 


De kantoorvilla bevindt zich op loopafstand van het 

centraal station en de middeleeuwse binnenstad en 

is razendsnel bereikbaar vanaf de snelweg en de 

Stadsring. De Bergstraat is ruim honderd jaar 

geleden aangelegd en kenmerkt zich door 

authentieke architectuur en een moderne 

combinatie van particuliere en 'zakelijke bewoners'. 

Het resultaat is een levendige en leefbare 

omgeving.





BEREIKBAARHEID 


Zowel voor openbaar vervoer als de auto is 

Amersfoort hét knooppunt van midden-Nederland. 

De Amersfoortse Stadsring en het centraal trein en -

busstation bevinden zich op enkele honderden 

meters afstand. Mede dankzij de exclusief voor 

autoverkeer aangelegde ‘Kersenbaan’ is het pand 

direct bereikbaar vanaf de nabijgelegen snelweg 

A28.


























VLOEROPPERVLAKTE 


Voor verhuur is beschikbaar een totale oppervlakte 

van circa 179 m², als volgt verdeeld:


• Begane grond 75 m²,


• 1ste verdieping 59 m²,


• Zolder 36 m²,


• Kelder 9 m².


Het bovenvermelde metrage is ingemeten conform 

NEN 2580, meetcertificaat c.o. 88308, 2-2-2022





INDELING


 Het object is als volgt ingedeeld


De karakteristieke entreehal op de begane grond 

biedt toegang tot een ruimte die bruikbaar is als 

werkkamer of ontvangstruimte. Deze sluit direct en 

via een gang aan op een grote en zonnige 

werkruimte. De vriendelijke serre leent zich 

uitstekend voor vergaderen of als private 

werkruimte. Aansluitend aan de gang zijn de 

gemoderniseerde pantry en een toilet.





Op de eerste etage vindt u twee ruime en zonnige 

werkkamers en het tweede toilet. Aan de achterzijde 

is een klein dakterras. De multifunctionele zolder 

leent zich goed voor grotere vergaderingen of 

flexwerkplekken.





Zie verder de plattegrondtekeningen.
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OPLEVERING 


De ruimte zal in huidige staat worden opgeleverd.


• Pantry;


• Projecttapijt;


• Alarminstallatie-infrastructuur;


• Bekabeling;


• Gedeeltelijke zonwering.





PARKEREN 


Op eigen terrein zijn tot negen parkeerplaatsen 

beschikbaar. Het huuraanbod gaat uit van vijf 

toegewezen parkeerplaatsen, maar andere 

aantallen zijn bespreekbaar. Op de openbare weg is 

betaald parkeren mogelijk.





BESTEMMING 


Kantoorruimte


Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en 

voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de 

gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.





HUURPRIJS 


€ 35.000,- per jaar te vermeerderen met de 

geldende btw.














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.





SERVICEKOSTEN 


Geen servicekosten.


Huurder zal voor eigen rekening en risico contracten 

met de nutsbedrijven afsluiten voor de levering en 

het verbruik van gas, water en elektriciteit.





HUURTERMIJN 


Huurperiode van 5 jaar gevolgd door 

verlengingstermijnen van telkens 5 jaar.





OPZEGTERMIJN 


12 maanden





ZEKERHEIDSTELLING 


Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur 

en servicekosten te vermeerderen met de geldende 

btw.
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HUURINDEXATIE 


De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de 

huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van 

de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).





HUUROVEREENKOMST 


De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het 

model zoals is vastgesteld door de Raad voor 

Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de 

algemene bepalingen.





AANVAARDING 


Oktober 2022.
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Plattegrond
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Plattegrond
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Wij zijn bedrijfs- en woningmakelaars, 

thuis in de regio Amersfoort 

(Eemland).


We ontzorgen op alle vlakken van 

bedrijfshuisvesting; of het nu aankoop, 

aanhuur, beleggingen, taxatie, verkoop 

of verhuur is. In de hectische transitie 

fase creëren we duidelijkheid en rust. 

Zoals een goede komma dat doet in 

een zin.





Ook zijn we het communicatie & 

marketing bureau van uw vastgoed. 

Omdat u meer van ons mag 

verwachten dan een bord in de tuin en 

wat foto’s online. Een krachtige lokale 

mailing, online campagne of zelfs 

guerrilla marketing zetten we in voor 

Als grootste en oudste bedrijfsmakelaar 
van de stad zijn onze wortels stevig en 
diep; we zijn dé expert in de regio.





Omdat verbinden begint met verrassen 
zetten we opvallende communicatie & 
marketing in. 




We richten ons op het beste resultaat, 
niet het snelste. Ook begrijpen we dat u 
nog meer te doen heeft, dus mag u van 
ons een regierol verwachten.




Iedereen krijgt de aandacht die nodig is 
om te groeien naar succes, onze deur 
staat voor iedereen open. 




Speerpunten van onze dienstverlening 
zijn zekerheid en flexibiliteit. Omdat u 
nooit meer wil verhuizen als dat kan, 
maar direct als dat moet.
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