
€ 600,- per maand

HUURPRIJS

Barneveld

Anthonie Fokkerstraat 2

Representatieve kantoorruimte
Zichtlocatie op de beste hoek van "De Briellaerd"
Gesitueerd op de 1e etage
De unit heeft een oppervlakte van circa 80 M²
Voorzien van airconditioning, systeemplafonds en verlichting
Huurprijs is exclusief omzetbelasting en exclusief servicekosten 

< 500 m 1500 – 2000 m 1500 - 2000 m



Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 2

Zichtlocatie op de beste hoek van De Briellaerd. REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE
gesitueerd op de eerste etage van het beeldbepalende complex. De unit heeft een 
oppervlakte van 80 M².
De kantoorruimte is onder andere v.v. airconditioning, systeemplafonds, verlichting, 
kabelgoten en heeft medegebruik van plaza, toiletten en pantry. Het complex is voorzien 
van een lift. 
Goede ligging en optimale bereikbaarheid op steenworp afstand van de A30 met 
ontsluiting naar de rijkswegen A1 en A12. 

Opleveringsniveau: 
• Systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• Algemene beveiligingsinstallatie;
• Kabelgoten;
• Stoffering;
• Gezamenlijk gebruik van plaza, toilet en pantry.

Parkeergelegenheid:
In overleg zijn parkeerplekken bij te huren. 
De kosten hiervoor bedragen € 300,-- p.p. / jaar, excl. BTW. 

Huurvoorwaarden
Huurtermijn: In overleg. 
Huurbetaling: Per maand of per kwartaal vooruit. 
Zekerheidsstelling: Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, te vermeerderen met 
BTW.
Huurovereenkomst: Volgens ROZ-Model.
Huurprijsherziening: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huur ingangsdatum, op basis van 
de wijziging van het maand prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks 
CPI-Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).



Verbruikskosten gas en elektra:
• Voorschotbedrag n.o.t.k., verbruik wordt gemeten via tussenmeters

Servicekosten á € 600,- per jaar per unit (excl. BTW):
• Glasbewassing;
• Schoonmaak algemene ruimten;

• Onderhoud tuin en buitenterrein;
• Plazagebruik (exclusief consumpties);
• Watergebruik

Alarm/beveiliging:
• Circa € 30,-- per jaar per unit (excl. BTW) (wordt achteraf gefactureerd)

Aanvaarding:
In overleg.

ALLE INFORMATIE IS GEHEEL VRIJBLIJVEND EN ONDER VOORBEHOUD.
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