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Te huur:

Stockholmweg 33

Amersfoort

Huurprijs: € 1.195,- per maand

Bedrijfs,- kantoorruimte
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Omschrijving

Op bedrijventerrein Vathorst, plandeel "De Eilanden” wordt het 

nieuwbouwproject “Koningsboulevard” ontwikkeld. Binnen dit project 

kunnen wij u nu 1 bedrijfsunit te huur aanbieden.


Het gaat om "unit 13" van bijgaande tekeningen. In totaal circa 102 m² 

groot, verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. De units worden 

energiezuinig en gasloos gebouwd. De ruimte wordt opgeleverd met een 

warmtepomp welke kan verwarmen en koelen. Door het multifunctionele 

karakter voor diverse doeleinden geschikt. Daarnaast zorgen de 

groenvoorzieningen met bomen en plantvakken voor een prettige en 

uitnodigende verblijfsomgeving. Dit alles creëert een zeer professionele 

uitstraling voor uw onderneming.

LOCATIE


Wat op het bedrijventerrein direct in het oog springt 

is de onderscheidende uitstraling van Vathorst. Bij 

de ontwikkeling en realisatie heeft een hoge 

kwaliteit centraal gestaan. In het beeldkwaliteitsplan 

van het bedrijventerrein zijn richtlijnen en eisen 

opgenomen ten aanzien van de inrichting van de 

openbare ruimte, algemene beeldkwaliteitscriteria 

en aanvullende criteria voor beeldbepalende zones. 

Deze kwaliteit ervaart u direct al als u het 

bedrijventerrein oprijdt.





Het project is gelegen op bedrijventerrein Vathorst 

op plandeel 'De Eilanden' in het zuid-/oostelijke 

gedeelte van het bedrijventerrein aan de 

Koningsbergenweg en de Hamburgweg. 

Bedrijventerrein Vathorst is een jong, hoogwaardig 

bedrijventerrein en is bestemd voor een breed scala 

aan bestaande en nieuwe bedrijven.


Lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven uit de 

dienstverlening, handel, bouw, industrie en logistiek 

hebben hier hun vestiging. Bekende bedrijven in de 

buurt zijn onder andere IKEA, Prénatal, Kees Smit 

tuinmeubelen en Karwei.





BEREIKBAARHEID


Het bedrijventerrein is goed bereikbaar voor zowel 

het vracht- en autoverkeer. Het bedrijventerrein 

Vathorst wordt voor vracht- en autoverkeer ontsloten 

vanaf de Boulevard (hoofdontsluiting Vathorst). Aan 

de noordzijde sluit de Boulevard aan op afslag 13 

Amersfoort-Noord van de A1. In het zuidoosten 

verbindt een afslag van de Boulevard het 

Bedrijventerrein Vathorst met Wieken/Vinkenhoef 

via een doorgang onder de A28. De 

ontsluitingspunten voor het fietsverkeer zijn de 

rotondes, de Heideweg over de A1 en de bestaande 

onderdoorgang onder de A1 naast het spoor. In de 

toekomst zijn er plannen voor een tunnel onder de 

A1 in het verlengde van de Danzigweg om 

bedrijvenpark Vathorst te verbinden met De Hoef. 

Daarnaast is het bedrijventerrein goed te bereiken 

per bus, door diverse bushaltes verdeeld over het 

terrein.





200 - 250 m Tot bushalte


0 - 2.000 m Tot de A28


0 - 2.000 m tot de A1


1.000 - 2.000 m Tot station Amersfoort Vathorst


5.000 - 6.000 m tot centrum Amersfoort





VLOEROPPERVLAK


Unit 13 heeft een totaaloppervlakte van circa 102 m² 

BVO, als volgt opgebouwd:


- 51 m² begane grond;


- 51 m² eerste verdieping.
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OPLEVERINGSNIVEAU


- De unit beschikt over een zuinige warmtepomp 

welke kan verwarmen en koelen. Deze is boven en 

beneden afzonderlijk te schakelen;


- Pantry, voorzien van koelkast en vaatwasser. 

Warmwater is optioneel in overleg;


- Toilet;


- Glad afgewerkte betonvloeren;


- Voldoende elektrapunten aanwezig op begane 

grond en verdieping;


- Eventuele (kantoor)indeling 1e verdieping is 

mogelijk tegen meerprijs.





HUURPRIJS


De huurprijs bedraagt € 1.195 per maand te 

vermeerderen met servicekosten en btw.





PARKEREN


U heeft als huurder de beschikking over 2 (twee) 

eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde van het 

pand.





BTW


Uitgangspunt is een met btw belaste huurprijs. 

Daarom dient de huurprijs te worden vermeerderd 

met het van toepassing zijnde btw-percentage. 

Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, 

zal er van rechtswege sprake zijn van 

omzetbelasting vrijgestelde huur. Dan wordt de 

overeengekomen kale huurprijs, exclusief 

omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor 

verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.





INDEXERING


De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na 

huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van 

de consumentenprijsindex (CPI), reeks voor alle 

huishoudens (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).





BETALINGEN


Verhuurder geeft de voorkeur aan betaling per 

maand vooruit.





HUURTERMIJN


Verhuurder geeft de voorkeur aan een 

huurovereenkomst van minimaal 2 jaar





OPZEGTERMIJN


6 maanden voor expiratiedatum.





ZEKERHEIDSTELLING


Een bankgarantie of waarborgsom van tenminste 

drie maanden huur en servicekosten te 

vermeerderen met btw.
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Kenmerken en specificaties

 Bedrijfsruimte met kantoor

 Nieuwbouw

 Gasloos

 Warmtepomp

 Netjes afgewerkt

 Elektrische overheaddeur

 Eventueel afbouw naar wens

Stockholmweg 33

Amersfoort

Huurprijs


€ 1.195,- per maand
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Plattegrond
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Bekijk dit pand ook online!

stockholmweg33.nl

Stockholmweg 33, Amersfoort

Scan deze code en 

bekijk het pand 


op je mobiel!
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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 

het beste resultaat. 

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.

Utrechtseweg 223  |  3818 EE Amersfoort  |  033 445 07 05


info@commavastgoed.nl  |  commavastgoed.nl

Comma Vastgoed


