
Projectinformatie

Te huur

Kantoorruimte

Einsteinweg 51-b te IJsselstein



Adres
Einsteinweg 51-b, 3404 LJ te IJsselstein.

Algemeen
Op het bedrijventerrein De Corridor bieden wij een nette kantoorruimte aan, onderdeel 
uitmakend van een modern en kleinschalig bedrijfsverzamelcomplex. Het kantoor is gelegen 
op de 1e verdieping en de bedrijfsruimte op de begane grond is in gebruik door verhuurder. 

Bereikbaarheid
Het object is vanaf A2 afslag Nieuwegein en N210 goed bereikbaar. Het bedrijventerrein is 
per openbaar vervoer bereikbaar met zowel de sneltram als bus, haltes respectievelijk op
5 tot 10 minuten loopafstand. 

Vloeroppervlak
Het verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 101 m² kantoorruimte, inclusief aandeel 
algemene ruimte, gelegen op de 1e verdieping.

Opleveringsniveau en voorzieningen
De kantoorruimte wordt schoon en ontruimd aangeboden met de volgende voorzieningen:
- gemeenschappelijke entree begane grond;
- systeemplafond met LED-verlichtingsarmaturen;
- vloerbedekking;
- toilet met fontein;
- keukenblok voorzien van close in boiler;
- radiatoren;
- meerdere utp aansluitingen in de wanden;
- verticale lamellen;
- te openen ramen.

Het terrein wordt op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur en gedurende het weekend 
afgesloten middels een automatisch hekwerk. Voor de huurders is de poort tijdens die uren 
via een inbelverbinding te openen. Tevens is het terrein voorzien van camerabewaking. 

Parkeren
2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Gebruiksmogelijkheden
Kantoorruimte.

Huurprijs
EUR 1.000,- per maand, te vermeerderen met BTW.



Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer, volgens de 
consumentenprijsindex “alle huishoudens” (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Betalingen
Huur en servicekosten inclusief BTW per maand vooruit.

BTW
Indien huurder niet aan het “90% criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van 
omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, 
exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële 
nadeel wordt gecompenseerd.

Verrekenbaar voorschot servicekosten
In nader overleg zal worden bepaald of huurder de kosten voor gas, water en elektra 
rechtstreeks aan de betreffende leveranciers gaat betalen of dat door verhuurder hiervoor 
een voorschot servicekosten aan huurder in rekening wordt gebracht. 

Overige servicekosten zijn niet van toepassing en VVE kosten komen voor rekening 
verhuurder. Dit heeft o.a. betrekking op terrein onderhoud, terrein beveiliging en 
onderhoud hekwerk. 

Energielabel
Verhuurder draagt zorg voor een energielabel.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en 
BTW.

Aanvaarding
Per direct beschikbaar.



Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken 
(ROZ).

Voor nadere inlichtingen en/of bezichtiging
Connect Real Estate
Wiersedreef 14
3433 ZX  Nieuwegein
Telefoon: 030-265 0909
www.connect-realestate.nl
info@connect-realestate.nl

Bijlagen
- foto’s;
- schetsmatige plattegrondtekening;
- locatiekaarten.

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.connect-realestate.nl/
mailto:info@connect-realestate.nl








Schetsmatige indeling, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.






