Objectinformatie
Leiderdorp
Rietschans 71

Algemeen
Te huur
Op uitstekende zichtlocatie gelegen, representatieve kantoorruimten, op de begane grond, 1e- en 2e
verdieping van een kantoor-verzamelgebouw.
Er zijn thans nog ruimten vrij van 275 m², 80 m² (of 106 m²) en van 104 m².
275 m2
vrij
Begane vloer
1e verdieping
Kantoor RV: 1
Kantoor RA: 2
Kantoor LA: 3
Kantoor LV: 4

84 m2
156 m2
120 m2
80 m2 (of 106 m2)

verhuurd
verhuurd
verhuurd
vrij

2e verdieping
Kantoor TE

104 m2 + 65 m2 dakterras

vrij

Dus bent u opzoek naar een goed gelegen kantoorruimte(n) en die van alle gemakken is voorzien,
dan is dit wellicht een unieke kans voor u!
De begane grond is uitermate geschikt als bijvoorbeeld een praktijkruimte voor een tandarts,
mondhygiënisten, fysiotherapie maar ook als (huis)artsenpraktijk etc.
Gelegen aan de rand van bedrijventerrein “De Baanderij”, tegenover een woonboulevard en
autoboulevard.
Op het bedrijventerrein is een diversiteit van gerenommeerde bedrijven gevestigd zijn zoals
Kwantumhallen, Leen Bakker, Jysk, Mega Praxis, Karwei, Carpetright, Tijssen Watersport, Action etc.

Ligging en bereikbaarheid
Het bedrijventerrein is uitstekend te bereiken met eigen vervoer, vrachtauto en met het openbaar
vervoer. De uitvalswegen A4 Amsterdam-Rotterdam, de N11 naar Utrecht en de Provincialeweg
N445 richting Roelofarendsveen liggen op een goede afstand van het bedrijventerrein.
Indeling en oppervlakte
De oppervlakte bedraagt totaal circa 459 m² (of 485 m²) , deze is als volgt ingedeeld:
Begane grond: Centraal entree, hal en trap naar de verdiepingen.
Indeling begane grond totaal circa 275 m²: Receptie en d iverse kantoorruimten (eventueel nog
indeelbaar) , toiletgroepen keuken/kantine.
1e verdieping: Daar bevindt zich een kantoorruimte van circa 80 m² aan de linker voorzijde van het
gebouw. De ruimte kan vergroot worden tot 106 m².
Verder is er op deze verdieping nog een gang met toiletgroepen.
2e verdieping: Topetage met kantoorruimten van totaal circa 104 m², verder is daar nog een grote
kantine/keuken, toiletgroep en een riant dakterras van circa 65 m².
De toiletgroepen en de kantines/keukens zijn voor algemeen gebruik.
Parkeervoorzieningen
5 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het aantal parkeerplaatsen is eventueel uit te breiden.
Verder is er gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.
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Wijze van oplevering/Opleveringsniveau
Het geheel wordt opgeleverd in de huidige, keurige staat opgeleverd, met o.a.
- Systeemplafonds met verlichting
- Bekabeling
- Stoffering
- Airconditioning
- Alarminstallatie

Huurprijs
De huurprijzen bedragen:
Voor de begane grond ca. 275 m² per maand: € 2.375,= + voorschot € 550,= voor
servicekosten, exclusief BTW.
Voor een ruimte op de 1e etage van ca. 80 m² per maand: huur: € 700,= + voorschot
€ 200,= voor servicekosten, exclusief BTW.
Voor een ruimte op de 1e etage van ca. 106 m² per maand: huur € 950,= + voorschot
€ 250,= voor servicekosten, exclusief BTW.
Voor een ruimte op de 2e etage van ca. 104 m² met dakterras van ca. 65 m² per maand:
Huur € 1.350,= + voorschot € 250,= voor servicekosten, exclusief BTW.
Alle huurprijzen zijn inclusief o.a. gas, water, elektra etc.
Huurtermijn
5 + 5 jaar, eventueel kortere huurperiode is bespreekbaar.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Waarborgsom ter waarde van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Het huurcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
Zekerheidstelling.

BTW
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor
een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetgevingsvoorstelling huurder
niet aan het criterium “meer dan 90 % BTW belaste prestaties verricht” voldoet, en zodoende
het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden
verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.
Huurprijsindexering
De indexering geschiedt jaarlijks (voor het eerst één jaar na huuringangsdatum) aan de hand van het
consumentenprijsindexcijfer (CPI Alle Huishoudens) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden, doch kan snel.
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Foto’s
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Luchtfoto
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Tekeningen
Begane grond: betreft geel gearceerd
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Bestemmingsplan
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u toch
nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail adres:
info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw voorstel
hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of uw
voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de
Randstad, met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van
hoofdwegen. Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg veelzijdig.
Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen ten opzichte
van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die to
the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale
overheden. Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd is.
IMMO Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en nonprofit organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is in
de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan zijn
met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet meer
aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de huisvesting
van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische vastgoed.
Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op omgevingsveranderingen zijn
essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij uw onafhankelijke adviseur voor
een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk!!
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot
het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
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