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Objectinformatie
Modern kantoorgebouw met ruime parkeernorm 
gelegen in het business center van Zoetermeer. De 
uitstraling van het kantoorgebouw is goed en vormt een 
karakteristiek icoon met geweldig uitzicht op de stad. 
Het is gelegen aan de rijksweg A12 (Utrecht-Den Haag) 
op de kantorenlocatie Rokkeveen. Deze locatie wordt 
ook wel aangeduid als de "Campus".

Locatie
Het object ligt op loopafstand van winkelcentrum 
'Rokkeveen'. In de directe omgeving zijn onder andere 
NH Hotel, Nutricia Advanced Medical Nutrition, SBB, 
Dunea en Centric gevestigd.

Bereikbaarheid
Auto
De bereikbaarheid met eigen vervoer is uitstekend. Het 
object ligt direct aan de A12. De A12 heeft via het Prins 
Clausplein een directe verbinding met de A4 
(Amsterdam) en de A13 (Rotterdam). 

Openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer is het object prima te 
bereiken. Op een paar minuten loopafstand ligt het NS 
station Zoetermeer waar onder andere het trein, bus en 
randstadrail station aanwezig zijn.

Beschikbare vloeroppervlakte
Het kantoorgebouw heeft een totale vloeroppervlakte 
van circa 11.375 m² v.v.o. kantoorruimte. Voor de 
verhuur is momenteel circa 2.317 m² v.v.o. beschikbaar, 
verdeeld als volgt: 

Deelverhuur is bespreekbaar vanaf ca. 300 m² v.v.o. 
kantoorruimte.
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• 1ste Verdieping 872 m² v.v.o.

• 5de Verdieping 1.303 m² v.v.o.

• 7de Verdieping 142 m² v.v.o.

Totaal ca. 2.317 m² v.v.o.



Parkeren
Op het naastgelegen parkeerdek en in de ondergelegen 
2-laagse parkeergarage zijn circa 214 parkeerplaatsen 
voor de verhuur beschikbaar. Parkeernorm van 1:55.

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

Parkeerplaatsen: 
€ 750,00 per parkeerplaats per jaar

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Circa € 40,00 per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met 
BTW.
Energiekosten
- Gaslevering inclusief vastrecht
- Waterlevering inclusief vastrecht
- Elektraverbruik inclusief vastrecht

Cateringbijdrage € 11,00 per m² v.v.o. per jaar, te 
vermeerderen met BTW.

Volledige lijst is beschikbaar op aanvraag.

Opleveringsniveau
Het geheel wordt nagenoeg turn-key of casco 
opgeleverd met onder andere de volgende 
voorzieningen:
– ruime representatieve entree (gemeenschappelijk);
– camerabewaking;
– 3 personenliften (13 personen);
– luxe toiletgroepen per verdieping;
– fietsenstalling (gemeenschappelijk);
– indeelbaarheid per 1,80 meter;
– kabelgootsysteem ten behoeve van data, elektra en 

telefonie;
– full service receptie inclusief representatieve 

receptiemedewerkers;
– koffiecorner in de algemene ruimte en 

bedrijfsrestaurant;
– hoogwaardig ingerichte vergaderruimtes, welke per 

uur, halve of hele dag te huur zijn;
– zeer hoogwaardige ICT infrastructuur inclusief 

glasvezelverbindingen en serverruimtes;
– draadloos internet in vrijwel het gehele gebouw;
– huidige CAT 6 data bekabeling welke "om niet" door 

verhuurder wordt overgedragen.



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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