
1

TE HUUR
TE HUUR

KINTGENSHAVEN 2A

UTRECHT

KANTOORRUIMTE 

AAN DE NEUDE
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ca 74 m2 BVO

Met uitzicht op de 

Neude/Schoutenstraat, midden 

in alle gezelligheid van de 

historische binnenstad, komt 

deze representatieve 

kantoorruimte beschikbaar.

Ideaal voor ondernemers die 

midden in de stad kantoor 

willen houden. 

Het kantoor, met de ingang op 

Kintgenshaven 2, bevindt zich 

op de eerste verdieping en is 

ca. 74 m2 BVO. (ca. 15 x 5 

mtr). Het betreft een riante 

verzamelruimte en 2 

spreekkamers. Daarnaast heeft 

het een pantry en een toilet. 

1 niveau

A1 locatie

HUURPRIJS

€ 1.650-
per maand

te vermeerderen met BTW
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Adres Kintgenshaven 2A, 3512 GX Utrecht

Vraagprijs EUR 1.650,- per maand te vermeerderen met BTW

Vloeroppervlakte Kantooruimte Ca 74m2 BVO

Opleveringsniveau
Hoogwaardig opgeleverd in huidige staat, leeg en bezemschoon. De indeling betreft een riante 

verzamelruimte en twee spreekkamers.

Huurkenmerken

waarborgsom 3 maanden huur, te vermeerderen met BTW

ingangsdatum op korte termijn

voorbehoud goedkeuring verhuurder

huurtermijn 5 + 5 jaar

huurbetaling per maand vooruit

Bereikbaarheid
De straat ligt in voetgangersgebied. In de directe omgeving bevindt zich betaalde 

parkeergelegenheden. 

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor 

Onroerende Zaken in 2015 is vastgesteld, met aanvullende bepalingen verhuurder.

Bezichtigingen U kunt contact opnemen met JB Retail

Disclaimer
De vermelde informatie is van algemene aard en geheel vrijblijvend. Aan de inhoud van deze 

informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Met uitzicht op de 

Neude/Schoutenstraat, midden in 

alle gezelligheid van de 

historische binnenstad, komt deze 

representatieve kantoorruimte 

beschikbaar.

Ideaal voor ondernemers die 

midden in de stad kantoor willen 

houden. En wie wil dit nu niet? 

Niet alleen is je locatie hét 

visitekaartje voor je bedrijf, ook 

kan je gebruik maken van alle 

voorzieningen om je heen.

Een verse koffie of een broodje 

in de middag? De vele goede en 

gezellige koffiebarretjes en 

lunchgelegenheden liggen 

letterlijk om de hoek. En 

natuurlijk niet te vergeten aan het 

einde van de week met een 

relatie of collega even een glas 

wijn drinken bij de onderburen 

van het wijn of bistrocafé 

Lefebvre.

De bereikbaarheid midden in het 

centrum van Utrecht is zeer goed 

te noemen. Zo loop je in tien 

minuten naar het Centraal Station 

en kan je je auto makkelijk kwijt 

in P5 of de garage van 

de Bijenkorf.

omschrijving
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UTRECHT
✓ Bijna 400.000 aantal inwoners 

✓ In de top 4 van grootste steden van Nederland

✓ Verwachte populatie groei 2040 van 29% 

✓ De Universiteit Utrecht behoort tot top van Europa

✓ 41% van totale populatie is hoog opgeleid

✓ Drukste station van Nederland met 90 miljoen reizigers per jaar 

✓ Verzorgingsgebied (< 30 minuten) is circa 1 miljoen personen
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JB Retail Real Estate   
Choorstraat 8  3511 KM UTRECHT
info@jbretail.nl jbretail.nl
+31 (0)30 889 85 85

Nummer 1 
Bedrijfsmakelaar 
in centrum Utrecht

Een economische vruchtbare binnenstad met een sterk
ondernemersklimaat, daar gaan we voor. Daarom
verbinden we de juiste bedrijven met elkaar voor
verkoop en verhuur van winkel-, kantoor- en
horecapanden op toplocaties in Utrecht. Zo krijgen
panden extra waarde.

✓ Kantoor midden in Utrecht centrum
✓ Deskundig in bedrijfsvastgoed
✓ Groot netwerk, korte lijnen

mailto:info@jbretail.nl
http://www.jbretail.nl/
http://www.jbretail.nl/
https://www.linkedin.com/company/jb-retail
https://www.youtube.com/channel/UC30BNjZCDPsDxKt-q31-_3Q
mailto:info@jbretail.nl
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