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Objectinformatie
Representatieve kantoorruimte beschikbaar, gelegen in 
het laagbouw gedeelte van kantoorgebouw 'Oversteen'. 

De totale oppervlakte volgens NEN 2580 bedraagt ca. 
9.579 m² vvo kantoorruimte waarvan 2.708 m² 
beschikbaar is in de laagbouw en 2.803 m² beschikbaar 
is in het hoogbouwgedeelte van Oversteen.

Locatie
Het object is gelegen in Hoornwijck Businesspark. Dit is 
een moderne en hoogwaardige ontwikkellocatie voor 
bedrijven en organisaties die zich midden in de regio 
Den Haag willen vestigen. De locatie is gelegen naast de 
A13 en heeft een grote mate van exposure en 
bereikbaarheid.

Bereikbaarheid
Auto
Hoornwijck Businesspark is gelegen nabij de Rijswijkse 
Hoornbrug in het hart van de regio Den Haag, met een 
directe verbinding naar de A13 (Rotterdam), A4 (Den 
Haag-Amsterdam) en de A12 (Utrecht). 

Openbaar vervoer
De halte van tram 15 is op loopafstand met een directe 
verbinding naar het centrum van Den Haag en 
Nootdorp/Ypenburg. 

Beschikbare vloeroppervlakte
De totale oppervlakte volgens NEN 2580 bedraagt ca. 
9.579 m² v.v.o. kantoorruimte, waarvan 2.708 m² 
beschikbaar is in de laagbouw en 2.803 m² beschikbaar 
is in het hoogbouwgedeelte van het gebouw. Voor de 
verhuur is ca. 5.600 m² v.v.o. beschikbaar als volgt 
verdeeld:

Deelverhuur is bespreekbaar. 

• Kelder -1 88 m² vvo

• Begane grond Gebouw B 289 m² vvo

• 1ste verdieping Gebouw A 684 m² vvo

• 1ste verdieping Gebouw B 822 m² vvo

• 2de verdieping Gebouw A 685 m² vvo

• 2de verdieping Gebouw B 846 m² vvo

• 3de verdieping Gebouw A 685 m² vvo

• 3de verdieping Gebouw B 846 m² vvo

• 4de verdieping Gebouw A 654 m² vvo

Totaal 5.599 m² vvo



Parkeren
Er zijn 88 parkeerplaatsen beschikbaar in de 
parkeergarage, half verdiept onder het gebouw.

In de semi-openbare parkeergarage, die direct naast 
'Oversteen' ligt, zijn extra parkeerplaatsen te huur.

Huur
Kantoorruimte: 
€ 90,00 per m² vvo per jaar, exclusief BTW. 

Parkeerplaats: 
€ 1.250,00 per plaats per jaar, exclusief BTW

Servicekosten
Nader overeen te komen.

Opleveringsniveau
Het object is onder meer voorzien van de navolgende 
faciliteiten:

• Representatieve entree met bemande receptiebalie;

• Systeemplafonds met bandraster en HF-verlichting met 
spiegeloptiek en benaderingsschakeling;

• Twee liften per bouwdeel;

• Luxe sanitaire voorzieningen op elke verdieping;

• Verwarming en koeling met behulp van warmtepomp;

• Verhoogde computervloer voor elektra-, data- en 
telefoonbekabeling

• Warmte- en koude terugwinning;

• 100% buitenlucht voor verwarming, koeling en 
ventilatie;

• Een pantry per verdieping;

• Toegangscontrolesysteem;

• Te openen ramen.

Gebouw B (begane grond) is voorbereid voor de 
vestiging van een bedrijfsrestaurant. Het kantoorgebouw 
is in de basis opgezet met een vrije overspanning van 
14,40 meter. Per 1,80 meter is het gebouw in de langzijde 
vrij indeelbaar. Hierdoor is een groot aantal 
indelingsvarianten te realiseren, afgestemd op een 
verschillend gebruik van de ruimte en daardoor ideaal 
voor ‘Het Nieuwe Werken’.



Huurtermijn
5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar. De 
opzegtermijn bedraagt 12 maanden.

Huuringangsdatum
Per direct.

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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