VERHUURINFORMATIE
HOFHOEK 5
TE POORTUGAAL

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V.
Postbus 24040
3007 DA ROTTERDAM
tel. 010 424 88 88
www.ooms.com

2

3

VERHUURINFORMATIE
HOFHOEK 5
TE POORTUGAAL

Algemeen
De Hofhoek is een strategische locatie door de uitstekende bereikbaarheid met zowel de auto
alsmede het openbaar vervoer. Het metrostation is op loopafstand maar ook de bussen stoppen op
de locatie. Daarbij ligt de locatie direct aan de verbindingsweg tussen Rotterdam en zijn haven.
De Hofhoek is een zichtlocatie aan de Groene Kruisweg en is dus zeer goed bereikbaar met de auto.
Binnen slechts vijf minuten bent u vanaf de ring Rotterdam op de locatie. Er is een uitstekende
parkeervoorziening direct naast het gebouw.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Poortugaal, Sectie A, Nr. 2713/2714.

Indeling
In totaal bestaat het object uit ca. 6.507 m² v.v.o. kantoorruimte, verdeeld over de navolgende
verdiepingen en metrages:
Etage
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
4e verdieping

:
:
:
:
:

Metrage
ca. 660 m²
ca. 1.571 m²
ca. 1.490 m²
ca. 1.392 m²
ca. 1.394 m²

Voor de verhuur zijn de navolgende verdiepingen en metrages beschikbaar:
Metrage

Etage
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
4e verdieping

:
:
:
:
:

ca. 660
ca. 1.571
ca. 1.490
ca. 1.392
ca. 1.394

m²
m²
m²
m²
m²

Deelverhuur
Vanaf*
ca. n.v.t.
ca. n.v.t.
ca. 745 m²
ca. m²
ca. m²

Beschikbaar
per
VERHUURD
In overleg
In overleg
VERHUURD
VERHUURD

* Deelverhuur vanaf circa 250 m² behoort eventueel ook tot een van de mogelijkheden. Vraag naar de beschikbaarheid
en de mogelijkheden.
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Parkeren
In de ondergelegen parkeergarage zijn in totaal 69 parkeerplaatsen aanwezig. Voor de verhuur zijn
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Voorzieningen
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat, onder andere voorzien van:
• Algemene entree op de begane grond;
• Centrale entree op de eerste verdieping;
• Algemeen trappenhuis inclusief aanwezige liften;
• Aanwezige inbouwpakket per verdieping;
• Aanwezige systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen;
• Aanwezige vloerbedekking;
• Aanwezige topkoeling;
• Kabelgoten ten behoeve van elektra en databekabeling;
• Aanwezige toiletgroepen per verdieping;
• Aanwezige panty’s per verdieping.
Huurprijs
Kantoorruimte:
€ 135,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.
Parkeerplaatsen:
€ 750,00 per plaats per jaar, exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 5 jaar. Flexibele huurtermijnen vanaf 1 jaar zijn
bespreekbaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden
gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot per m² per jaar, exclusief BTW voor de nader te bepalen leveringen
en diensten. De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.
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Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten
en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per
kalenderkwartaal.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In de huidige staat voorzien van de huidige indelingen en de bestaande inbouwpakketten van de
voormalige huurder(s).

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken
(ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de
rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Inlichtingen
Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V.
Tel.: 010 - 424 88 88
Email: kantoren@ooms.com
Bezoek ook onze internet-site http://www.ooms.com
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte
mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Hofhoek 5 te Poortugaal (Bestaande Bouw) / DG/bb / 19-01-2016
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Parkeergelegenheid
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping

9

(Bron: Google Maps)

