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Locatie  Zelfstandige ruimte van circa 100 m² met de mogelijkheid tot het huren van 15 

parkeerplaatsen aan de Meijewetering 21. De ruimte leent zich bijzonder goed 

voor activiteiten als verhuur-/verkoop bijvoorbeeld binnen de automotive 

branche. 

Bereikbaarheid  Per auto 

Binnen 1 minuut afstand gelegen van de op- en afrit van de A2 (met 

Amsterdam en Utrecht) op respectievelijk 30 en 15 minuten afstand met de 

auto. 

 

Per OV 

Op loopafstand (6 minuten) ligt de bushalte Meijewetering met 4 directe 

busverbindingen per uur richting station Maarssen of Utrecht CS, beiden met 

een directe verbinding richting Amsterdam. 

Vloeroppervlakte  De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van de zelfstandige unit bedraagt circa 

100 m². 

Parkeren  Aantal parkeerplaatsen bij object: 15. 

Voorzieningen  Het object zal worden opgeleverd inclusief: 

 

Kantoorruimte: 

• systeemplafond met verlichtingsarmaturen; 

• kabelgoten ten behoeve van databekabeling; 

• pantry; 

• klimaatregeling middels 2 airco units; 

• verwarming middels cv. 

Huurprijs  Huurprijs: 

EUR 2.250,00 per maand, te vermeerderen met BTW en servicekosten. 

 

Huurprijs parkeerplaatsen: 

EUR 70,00 per plaats per maand, te vermeerderen met BTW. 

Servicekosten  Voorschot servicekosten nog nader te bepalen. 

Huurprijsaanpassing  Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 

consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Huurtermijn  5 jaar. 

Verlengingstermijn  Met aansluitende perioden van telkens 5 jaar. 



 

 

 

Opzegtermijn  12 maanden. 

Betalingen  Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit. 

Zekerheidsstelling  Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en 

BTW. 

Overige condities  Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor 

Onroerende Zaken (ROZ) model februari 2015. 

Aanvaarding  Per direct. 

Meer informatie  Jelle Boes 

Franz-Lisztplantsoen 100 

3533 JG Utrecht 

T +31 (0) 30 233 2552 

E jelle.boes@cushwake.com 

www.cushmanwakefield.nl 

Bijlage  impressies van het object 



 

 

 

 

Impressie van het object 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield is wereldwijd toonaangevend adviseur in 

commercieel vastgoed. De organisatie begeleidt opdrachtgevers in 

de transformatie van de manier waarop mensen werken, winkelen 

en leven. In Nederland is Cushman  Wakefield marktleider en telt 

circa 500 medewerkers die vanuit 10 kantoren actief zijn voor 

banken, institutionele en particuliere beleggers, ontwikkelaars en 

gebruikers van commercieel vastgoed. Wereldwijd telt de 

organisatie 45.000 medewerkers in meer dan 70 landen en een 

omzet van $6 miljard. De dienstverlening omvat agency, capital 

markets, facility services (C&W Services), global occupier services, 

investment & asset management (DTZ Investors), project & 

development services, tenant representation en valuation & 

advisory. 2017 markeert het 100-jarig bestaan van Cushman & 

Wakefield. 100 jaar waarin we de ideeën van onze opdrachtgevers 

tot uitvoering brachten. Meer informatie vindt u op 

www.cushmanwakefield.nl en via Twitter @CushWakeNLD. 

 

    

 

    

 

    

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om 
in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

http://www.cushmanwakefield.nl/
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