
Marathon 2, 
Hilversum



Objectinformatie
Het representatieve kantoorgebouw gelegen aan de
Marathon 2 is gelegen op kantorenpark ‘Hilversum
Arenapark’. Het Arenapark kenmerkt zich door een goede
bereikbaarheid gezien de ligging aan de op- en afrit van de
A27, de nabijheid van NS station Hilversum Sportpark
alsmede de bushalte welke is gelegen naast het kantoor. Op
het Arenapark zijn onder meer gerenommeerde bedrijven
gevestigd als Nike, Spinnin’ Records, NCOI, Bergman Clinics
en de Rabobank.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
De locatie is met het openbaar vervoer goed te bereiken.
Bushalte ‘Hilversum Arenapark’ is gelegen direct naast het
kantoorgebouw en NS Station Hilversum Sportpark is
gelegen op enkele minuten loopafstand.

Auto
De Marathon 2 heeft een uitstekende bereikbaarheid met
eigen vervoer, de afrit 33 van de A27 is gelegen op 1 à 2
autominuten afstand.

Beschikbare vloeroppervlakte
Het kantoorgebouw omvat in totaal ca. 2.750 m²
kantoorruimte. Voor de verhuur is er ca. 1.671 m²
kantoorruimte beschikbaar, welke als volgt is verdeeld:

Begane grond ca. 366 m²

1e verdieping ca. 422 m²

3e verdieping ca. 474 m²

5e verdieping ca. 409 m²

Pareergelegenheid
Er zijn 34 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op eigen
terrein.



Huurprijs
Kantoorruimte: € 135,00  per m² v.v.o. per jaar.
Parkeerplaatsen: € 750,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde prijzen dienen te worden vermeerderd 
met BTW.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 45,00 per m² per jaar te 
vermeerderen met BTW.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd 
inclusief de navolgende voorzieningen:

▪ geëgaliseerde vloer gereed voor het leggen van 
vloerbedekking;

▪ afgewerkte wanden;
▪ systeemplafonds met led verlichting;
▪ twee liften;
▪ slagboom installatie voorzien van intercom installatie;
▪ gescheiden toiletgroepen;
▪ mechanische ventilatie met warmte terugwin 

installatie voorzien van topkoeling (nieuwe HR ketels);
▪ te openen ramen;
▪ kabelgoten voorzien van elektrabekabeling met 

wandcontactdozen;
▪ centrale verwarming d.m.v. convectoren.



Huurtermijn
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. 

Contact
Roy Foeken
Office Agency Utrecht
Roy.Foeken@eu.jll.com
+31 6 27 54 87 51
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