
Bordewijklaan 38,
's-Gravenhage



Objectinformatie
De kantoorruimte is verdeeld over 10 verdiepingen 
alsmede 127 overdekte parkeerplaatsen in de 
ondergelegen parkeergarage. Het object is omstreeks 
1997 opgeleverd. Het object bestaat uit 10 verdiepingen 
variërend in grootte circa 400 m² tot  circa 1.000 m². Er is 
in totaal circa 4.005 m² voor verhuur beschikbaar

Locatie
De Bordewijklaan 38 is gelegen op kantorenpark 
“Hofzichtpark” op enkele minuten loopafstand van het 
NS station Mariahoeve met directe verbindingen naar 
Amsterdam, Schiphol en Rotterdam . Tevens is het 
object goed bereikbaar met eigen vervoer via de A-12 
(Den Haag-Utrecht) en middels de randweg N-14. In de 
directe omgeving van het gebouw zijn gerenommeerde 
organisaties gehuisvest, zoals Total, Aegon N.V., Benelux 
Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Verbond 
van Verzekeraars. 

Bereikbaarheid
Auto
Goed te bereiken middels de Schenkkade naar de oprit 
van de A-12 richting Utrecht en op korte afstand van de 
N-14 en N-44 door de directe ligging langs de N44.

Openbaar vervoer
Op ca. 10 minuten loopafstand van Bordewijklaan 38 ligt 
het Station Mariahoeve. Op de hoek van de straat is een 
tramhalte gelegen.

Beschikbare vloeroppervlakte
De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw 
bedraagt circa 9.435 m² v.v.o. Voor de verhuur is 
momenteel circa 1.110 m² v.v.o beschikbaar verdeeld als 
volgt: 

Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 150 m² v.v.o.

• 1ste Verdieping Kantoorruimte 635 m² v.v.o.

• 3de Verdieping Kantoorruimte 350 m² v.v.o.

• 5de Verdieping Kantoorruimte 125 m² v.v.o.

Totaal 1.110 m² v.v.o.



Parkeren
Er zijn in totaal 127 parkeerplaatsen in een half 
ondergrondse garage met een fietsenstalling gelegen 
onder het gebouw.

Huurprijs
Kantoorruimte: 
€ 100,00 per m² v.v.o. per jaar

Parkeerplaatsen: 
€ 900,00 per parkeerplaats per jaar

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW.

Opleveringsniveau
▪ Moderne entree met styling elementen (moswanden, 

nieuwe PVC vloer in houtlook en LED scherm;

▪ Liften;

▪ Kantoorvloeren worden inbouw gereed opgeleverd 
o.a. voorzien van:

• Geëgaliseerde vloer;

• Bouwkundige wanden gesausd;

• Strak plafond voorzien van armaturen.

• Het object beschikt over Energielabel A. (geldig tot 20-
11-2024.)

Servicekosten
€ 37,00 per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW.
De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis 
van jaarlijkse nacalculatie. Als door of vanwege 
verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en 
diensten komen partijen overeen dat verhuurder zorg 
draagt voor:

▪ Elektraverbruik inclusief vastrecht (van het gehuurde, 
algemene ruimten en installaties);

▪ Gasverbruik inclusief vastrecht;

▪ Waterverbruik inclusief vastrecht;

▪ Onderhoud installaties;

▪ Buitenterrein inclusief groenvoorziening;

▪ Glasbewassing buitenzijde;

▪ Glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel 
eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van 
gebruiker (niet OZB voor gebruiker);

▪ Schoonmaak algemene ruimten;

▪ Vuilcontainer;

▪ Overig klein onderhoud algemene ruimten;

▪ Beheervergoeding 5%.

Het object beschikt over Energielabel A.

Het Energielabel is geldig tot 20-11-2024.



Huurtermijn
5 + 5 jaar

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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