TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht

ZEER LUXE EN REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE OP
EEN ABSOLUTE ZICHTLOCATIE IN BARENDRECHT
Dit moderne kantoorgebouw is gelegen op een herkenbare en uitstekend zichtbare hoeklocatie aan de
Lübeck, op het kruispunt met de doorgaande hoofdweg Hamburg op het moderne bedrijventerrein Vaanpark
II te Barendrecht. De gehele linkervleugel van dit kantoorgebouw - verdeeld over de begane grond, eerste
verdieping en een inspirerende presentatieruimte op de tweede verdieping - is beschikbaar voor verhuur in
units vanaf 250m2.

LIGGING
Zichtlocatie aan doorgaande weg
Modern bedrijventerrein
TYPE GEBOUW
Modern kantoorgebouw
METRAGE
Totaal ca. 604m2 / Units vanaf ca. 250m2
HUURPRIJS
Vanaf € 2.475,- p/mnd per unit excl. BTW en
servicekosten o.b.v. huidig opleveringsniveau

KENMERKEN
§

Units van ca. 250m2 en ca. 300m2

§

Eigen voorzieningen en toegang per unit

§

Units per etage separaat te huur

§

Zeer inspirerende vergader/presentatieruimte ‘oval office’ op tweede
verdieping

§

Turn-key opleveringsniveau in overleg
met verhuurder mogelijk

§

Parkeerterrein met 10 eigen parkings

INDELING KANTOORGEBOUW
Het kantoorgebouw bestaat uit twee vleugels, waarvan de gehele linker vleugel beschikbaar is
voor verhuur. De rechter vleugel is verhuurd aan de gerenommeerde organisatie SkiData. Beide
vleugels delen een zeer representatieve entrée met hal en trappenhuis, welke toegang biedt tot
de separaat toegankelijke kantoorruimten op de begane grond, eerste en tweede verdieping.
De beschikbare kantoorruimte heeft een oppervlakte van ca. 604m2. De begane grond heeft een oppervlakte
van ca. 256m2 en de eerste verdieping ca. 292m2. Op de tweede verdieping bevindt zich een inspirerende
ronde vergader-/presentatieruimte, welke vrijwel volledig voorzien is van ramen en een magnifiek uitzicht
biedt op de omgeving. Deze ruimte is apart toegankelijk en kan qua verhuur zowel gekoppeld worden aan
de begane grond als aan de eerste verdieping.

Centraal in het gebouw bevindt zich een ruim opgezet trappenhuis dat per etage ontsluiting biedt. Iedere
etage kan zodoende dienen als separate unit met eigen, afgesloten toegang. De begane grond en eerste
verdieping beschikken ieder over een eigen pantry en toiletgroep met dubbele sanitaire ruimte.
De begane grond unit kan voorzien worden van een eigen receptie welke vanuit de centrale hal zichtbaar en
bereikbaar is.
Een zelfstandige unit (gehele etage) is zelfstandig bereikbaar, beschikt over eigen voorzieningen en kan in
overleg met verhuurder turn-key worden opgeleverd.

Het kantoorgebouw beschikt over 10 eigen parkeerplaatsen, welke evenredig naar het aantal gebruikers
verdeeld kunnen worden. Rondom het gebouw is een fraaie tuin aangelegd welke keurig wordt onderhouden.
Het kantoorgebouw is bij uitstek geschikt voor zakelijke dienstverlening, semi-overheidsinstanties, non-profit
organisaties of bijvoorbeeld een lokaal steunpunt voor een zorgorganisatie (begane grond).

VOORZIENINGEN & AFWERKING
Het voorzieningen- en afwerkingsniveau van alle units is van hoge kwaliteit. Er is gebruik
gemaakt van fraaie, kwalitatieve materialen waarmee het pand een prettige sfeer heeft.
De kantoorruimte is direct gebruiksklaar en voorzien van alle gangbare voorzieningen.
De eigenaar is bovendien in staat om maatwerk te leveren en de kantoorruimte op het voor
gebruiker gewenste niveau op te leveren. Het gebouw is thans onder andere voorzien van:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2 Toiletruimten op begane grond én eerste verdieping
Pantry op begane grond én eerste verdieping
Systeemwanden met kwalitatieve wandafwerking, kwalitatieve deuren en hang- en sluitwerk
Vloerbedekking
Raamstoffering middels plisségordijnen
Systeemplafonds met verlichtingarmaturen
Kabelgoten met aansluitpunten
Serverruimte met patchkasten op de begane grond
Warmte en koeling middels units in plafonds

OMGEVING & LIGGING
Lübeck en Hamburg zijn twee belangrijke doorgangswegen van het bedrijventerrein "Vaanpark II" te
Barendrecht. Een absolute hotspot voor bedrijvigheid in de omvangrijke Rijnmond regio. Een uiterst modern
bedrijventerrein waar vele aansprekende bedrijven gevestigd zijn en dat bij het grote publiek vooral bekend
is dankzij Ikea.
Barendrecht blijft een van de hardst groeiende gemeenten van Nederland. De vele hoogwaardige
woonwijken zijn gelegen op korte afstand van het bedrijventerrein. Het object aan Lübeck 2 is vanuit diverse
invalshoeken dan ook méér dan uitstekend bereikbaar.

BEREIKBAARHEID & PARKEREN
De bereikbaarheid per auto is uitstekend middels de rijksweg A29 (Rotterdam-Roosendaal-Zierikzee) en de
A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem). Per openbaar vervoer is het object middels busverbinding goed
bereikbaar.
Op eigen terrein zijn 10 parkeerplaatsen beschikbaar.

VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR
Wij leveren naar iedere huurkandidaat maatwerk. De basisuitgangspunten bij het tot stand
Komen van een huurovereenkomst, zijn als volgt:
HUURPRIJS
Beide units (BG en EV) worden aangeboden voor € 2.475,- per unit per maand exclusief BTW en
servicekosten o.b.v. huidig opleveringsniveau.
De ruimte op de tweede verdieping kent een huurprijs van € 7.500,- per jaar exclusief BTW en servicekosten
in combinatie met één of beide andere units.
Parkings (10 parkings in totaal) zijn additioneel te huren voor € 350,- exclusief BTW per parking per jaar.
HUURPERIODE
5 Jaar plus telkens 5 optiejaren. Andere perioden in overleg.
HUURBETALING
Per 3 maanden vooruit.
BANKGARANTIE
3 Maanden plus voorschot servicekosten en BTW.
AANVAARDING
Direct beschikbaar.
BESTEMMING
Kantoorruimte / Bedrijven.
OVERIGE CONDITIES
Een huurovereenkomst zal worden opgesteld conform model ROZ 2015.
Gunning is nadrukkelijk aan de eigenaar voorbehouden.

MEER INFORMATIE
Heeft u interesse in dit object? Neemt u dan contact op met:
Paul Huges
TeamBOG
T +31(0)88 1900 200
M +31(0)610 925 961
E info@teambog.nl

BEGANE GROND UNIT

UNIT EERSTE VERDIEPING

VERGADER-/PRESENTATIERUIMTE TWEEDE VERDIEPING

