
St.-Jacobsstraat 123 – 135, 
‘Jacob’, Utrecht



Objectinformatie
Het kantoorgebouw aan de St Jacobsstraat, beter 
bekend als “Jacob” is een multi tenant gebouw in het 
centrum van Utrecht. Het gebouw heeft een totaal 
verhuurbaar vloer oppervlak van 4.127 m² verdeeld over 
vijf verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich 
verschillende retail functies, de verdiepingen zijn 
ingevuld als kantoorruimtes. De beschikbare 
kantoorvloeren zijn gelegen op de eerste, tweede en 
derde verdieping en zijn recent volledig gerenoveerd.

Deze kantoorruimtes zijn te betreden via de 
gezamenlijke entree welke is gesitueerd aan de St 
Jacobsstraat. Naast de 3 beschikbare verdiepingen 
huurt Regus kantoorruimte waar eventuele gewenste 
flexibiliteit in te huren is. De kantoorruimte in de Jacob 
worden volledig gerenoveerd opgeleverd en voldoen na 
renovatie aan het energielabel A.

Op loopafstand van het gebouw aan de St. Jacobsstraat 
zijn meerdere winkels bereikbaar. Naast het 
winkelcentrum Hoog Catherijne en winkels zoals de 
Bijenkorf, ICI Paris en The Sting zitten er dicht bij de 
locatie meerdere hotels en horeca gelegenheden. Door 
de komst van vele horeca gelegenheden in de 
Vredenburg en Pottenstraat wordt verwacht dat er een 
flinke doorstroom zal zijn van passanten vanaf het 
Centraal station (Smakkelaarsveld) tot aan het 
gerenoveerde oude postkantoor.

Locatie
Het gebouw Jacob is gesitueerd aan de St Jacobstraat 
aan de rand van het stationsgebied van Utrecht. De St 
Jacobsstraat biedt een mix van functies, op de begane 
grond veelal winkelfuncties met daarboven kantoren of 
woningen. In de directe omgeving zijn onder meer de 
Kamer van Koophandel, TIO, TIAS, meeting centrum La 
Vie en de Algemene Onderwijsbond gevestigd.

Bereikbaarheid
Per auto
Door de ligging aan de noordzijde van het centrum is de 
bereikbaarheid met de auto goed te noemen. Met de 
auto zijn de rijkswegen A2 en A27 met ongeveer 8 
minuten te bereiken. Bij het gebouw zijn geen 
parkeerplaatsen gesitueerd. Achter het gebouw is Q-
Park parkeergarage La Vie gesitueerd, hier kan tegen 
vergoeding gebruik van worden gemaakt.

Openbaar Vervoer
De locatie is ook met het openbaar vervoer te bereiken. 
Op loopafstand van het gebouw bevindt zich de 
bushalte St. Jacobsstraat vanwaar men zich binnen 5 
minuten via meerdere buslijnen naar Utrecht Centraal 
Station kan verplaatsen.

https://my.matterport.com/show/?m=VSkA2Ufkh85


Beschikbare vloeroppervlakte
Totaal verhuurbare metrage ca. 2.096 m² v.v.o., verdeeld 
als volgt:

1e verdieping: ca. 799 m²
2e verdieping: ca. 696 m²
3e verdieping: ca. 601 m²
Totaal ca.   2.096 m²

Parkeren
Bij het gebouw zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar, 
parkeren kan gefaciliteerd worden bij de naastgelegen Q-
Park La Vie. Er kan rechtstreeks met Q-Park een 
abonnement worden afgesloten.

Huurprijs
Kantoorruimte: 
€ 235,00  per m² v.v.o. per jaar.

Huurprijs is te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Nader te bepalen. 

Opleveringsniveau
Het object zal worden opgeleverd inclusief:
- Gemeenschappelijke entree;
- Trappenhuis;
- Dubbele personenliftinstallatie;
- Huidige kabelgoten voorzien van WCD’s en elektra;
- Mechanische ventilatie met topkoeling;
- Deels te openen ramen;
- Gemeenschappelijke sanitaire groepen per verdieping;
- Vernieuwde systeemplafonds (plafond eilanden) met 
geïntegreerde armaturen;

- Noodverlichting;
- Brandmeldinstallatie.

De aansluiting en het verbruik van data- en 
telecommunicatie- voorzieningen zijn niet in de huurprijs 
begrepen en dien door huurder zelf te worden verzorgd 
en betaald.



Huurtermijn
5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Huuringangsdatum
Per direct. 

Energielabel
Het kantoorgebouw beschikt na renovatie over een 
energielabel A.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur 
en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan 
verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder 
worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen 
van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren 
voor BTW-belaste huur. 

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015. 
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