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Objectinformatie
Millennium Toren is een kwalitatief hoogwaardig en 
zelfstandig kantoorgebouw met 24 kantoorverdiepingen 
en 360 graden zicht op de stad Amsterdam. De 
Millennium Toren is met zijn 100 meter hoogte en in 
totaal 42.000 m² v.v.o. het achtste hoogste gebouw van 
Amsterdam en ligt op de hoek van de Radarweg en de 
Basisweg. De entree is volledig vernieuwd en met haar 
nieuwe bemande receptiebalie helemaal up to date. Op 
de begane grond vindt u de Coffee Corner (Millennium 
Café) waar je naast koffie en thee ook een verse lunch 
kunt kopen. De ruimte is zo ingericht dat u uw gasten op 
een informele manier kunt ontvangen. Ook zijn er op de 
begane grond de meeting rooms en de fitness room te
vinden die toegankelijk zijn voor alle huurders van de 
Millennium Tower. Er is 24/7 beveiliging aanwezig in het 
gebouw. Millennium Tower beschikt over een 
energielabel A.

De totale oppervlakte conform NEN 2580, beschikbaar 
voor verhuur bedraagt ca. 3.362 m² v.v.o. kantoorruimte. 
Een kantoorverdieping bedraagt circa 1.650 m² v.v.o. 
Daarnaast is het ook mogelijk een halve kantoorvloer 
van ca. 800 m² v.v.o. te huren.

Locatie
Het gebouw is gelegen in het gebied Amsterdam 
Teleport tussen de Amsterdamse binnenstad, het
havengebied en de Westelijke Tuinsteden. Het De 
mogelijkheden van Teleport zijn veelbelovend. In de 
omgeving van het kantoorgebouw zijn bedrijven als
Chipsoft, Netflix, Booking.com, Reed Elsevier, De 
Telegraaf, Belastingdienst en KPN gevestigd. Dit geeft
het gebied de nodige allure.

Het voormalig werkgebied Sloterdijk wordt in de 
komende jaren door middel van transformatie, 
herontwikkeling en nieuwbouw omgevormd tot
stedelijke, innovatieve woon- en werkwijk. Sloterdijk 
wordt hiermee in de toekomst een volwaardig stuk
werkende stad waar veel te doen, beleven en te 
ondernemen valt. Het nieuwe Sloterdijk maakt de stad
compleet met nieuwe routes, bestemmingen en 
ontmoetingsplekken. 

In en om het station Sloterdijk vindt u een uitgebreid
assortiment aan voorzieningen, waaronder een
Starbucks, Julia’s, Smullers, diverse winkels (Albert Heijn
To Go, een Kiosk), een GWK kantoor, een Aziatisch
restaurant, restaurants ‘The Fork’ & ‘BRET’ en een
‘fietspoint’. Voorts zijn er in de directe omgeving van het
kantoorgebouw een aantal hotels gevestigd, zoals het
Meininger Hotel Amsterdam City West en Hotel Ibis 
Amsterdam City West.



Bereikbaarheid
De Millennium Toren heeft een zeer goede
bereikbaarheid gelegen op het kruispunt van de ringweg
A10 en de Westrandweg A5 in Sloterdijk (Radarweg 29, 
Teleport Amsterdam). Het feit dat de Millennium Tower 
op het kruispunt van deze twee verbindingen ligt, 
betekent dat het een fantastische, goed zichtbare locatie
is voor elk bedrijf.

Met de auto
Het gebouw is ook gemakkelijk bereikbaar met de auto 
via de ringweg A10, afrit S102 en S103. De A1, A2, A4, A5, 
A8 en A9 liggen allemaal op minder dan 10 minuten 
rijden. De Westrandweg (N5) geeft een directe 
verbinding tussen Luchthaven Schiphol en Zaandam.

Openbaar vervoer
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is ook erg 
goed. Station Amsterdam Sloterdijk ligt op loopafstand. 
Vanaf hier zijn er directe verbindingen naar Amsterdam 
Centraal Station, Haarlem, Leiden en Schiphol. Het
treinstation Sloterdijk in Amsterdam heeft ook een halte
voor de tram, metro en is verbonden met verschillende
busdiensten.

Per fiets
Op circa 10 minuten fietsafstand van de Millennium 
Tower bevinden zich de Houthavens, de 
Staatsliedenbuurt en Bos en Lommer. Iets verder weg, 
maar ook uitstekend per fiets bereikbaar, liggen op 
ongeveer 20 minuten fietsen het Centraal Station, de 
Dam en het Vondelpark.

Parkeren
In de onderliggende parkeergarage zijn in totaal 382 
parkeerplaatsen aanwezig. Parkeerratio 1:110.

Beschikbare vloeroppervlakte
De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw 
bedraagt circa 3.362 m² v.v.o.

Begane grond 745 m² v.v.o.
6de verdieping 858 m² v.v.o.
15e verdieping 1.759 m² v.v.o.
Totaal 3.362 m² v.v.o.

Huurprijs
Kantoorruimte: 
€ 230,00 per m² per jaar. 

Parkeerplaatsen: 
€ 2.100,00 per parkeerplaats per jaar.

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
€ 42,50 per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW.



Opleveringsniveau
Het kantoorgebouw wordt opgeleverd, inclusief:
• Representatieve entree met een receptie;
• 8 gezamenlijke liften;
• Brandblussysteem door het hele gebouw;
• Bewaakte fietsenstalling;
• Mechanische ventilatie met topkoeling;
• Sprinklerinstallatie;
• Modulaire plafonds met automatische lichtsensor;
• Geluidsbarrières boven de plafonds elke 1,80 m;
• Verhoogde computervloeren met en flexibele 

netwerkpods;
• Interne zonwering;
• Gerenoveerde sanitaire voorzieningen;
• Bedrijfsrestaurant op de begane grond, geopend van    

08.00 uur tot 16.00 uur.

Het gebouw biedt de volgende diensten aan:
• Koffiebar van 07:30 uur - 16:30 uur (op vrijdag tot 

15:30 uur);
• Sportschool;
• Vergaderzalen;
• Elke dinsdag een foodtruck;
• Bemande receptie - The Office Operators - tussen  

08:00 uur - 18:00 uur;
• Beveiliging van 18:00 uur - 23:00 uur en van 05:00 uur 

– 08:15 uur.

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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Office Agency Amsterdam
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Plattegronden
Begane grond



Plattegronden
6e verdieping



Plattegronden
15e verdieping



Energielabel
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