
Neptunusstraat 15-37,
Hoofddorp

‘Beukenhaghe’



Objectinformatie
Het representatieve kantoorgebouw is gelegen langs de 
Van Heuven Goedhartlaan aan de rand van Beukenhorst 
West en nabij het NS-station Hoofddorp. Het gebouw 
heeft een atrium in het midden wat beide gebouwdelen 
met elkaar verbindt. In het Atrium zijn 2 panorama liften 
naar de verdiepingen.

Locatie
Dit kantoorgebouw is gelegen te Hoofddorp met als 
naastgelegen gebouw het Hampshire by Hilton 
Amsterdam Schiphol Airport. Dit kantoorgebouw bevindt 
zich op de uitstekende kantorenlocatie Beukenhorst-
West te Hoofddorp. Zowel de rijksweg A4 als het 
treinstation van Hoofddorp bevinden zich in de directe 
nabijheid. De luchthaven Schiphol is met de trein of met 
de auto binnen enkele minuten te bereiken. In de 
omgeving zijn vele aansprekende internationale 
bedrijven gevestigd als Bluewater, L'Oréal, Crocs, 
Sanoma, Idexx Europe B.V., Ingenico en Asics.

Bereikbaarheid
Auto
Door de op enkele minuten gelegen Rijkswegen A4, A5 
en A9 richting Amsterdam, Haarlem, Den Haag en 
Rotterdam is de gehele Randstad per auto uitstekend 
bereikbaar. Amsterdam Schiphol Airport is per auto 
binnen 10 minuten te bereiken. 

Trein
Beukenhaghe ligt op circa 5 minuten loopafstand van NS 
Station Hoofddorp. Vanaf Station Hoofddorp zijn alle 
grote steden, Schiphol en een aantal internationale
bestemmingen goed bereikbaar. De reistijd Hoofddorp -
Schiphol Airport bedraagt nog geen 4 minuten.

Beschikbare vloeroppervlakte
De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw 
bedraagt circa 4.754 m² v.v.o.  Voor de verhuur is 
momenteel beschikbaar 475 m2 v.v.o. beschikbaar 
gelegen op de 1ste verdieping. 



Parkeren
De parkeer ratio is 1:30. hiernaast zijn er ook nog
flexibele parkeerplaatsen beschikbaar. 

Huurprijs
Kantoorruimte: 
€ 145,00  per m² v.v.o. per jaar.

Parkeerplaatsen: 
€ 1.000,00 per parkeerplaats per jaar.

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
€ 35,00 per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW.

Opleveringsniveau
Het object zal worden opgeleverd inclusief:

• zeer representatieve entree met glazen atrium;
• twee panoramaliften;
• per vleugel eigen en gerenoveerde sanitaire  

voorzieningen;
• optimale lichtinval in de kantoren vanwege lage

borstwering/grote raampartijen;
• mechanische ventilatie met topkoeling;
• geëgaliseerde vloeren;
• gesausde wanden;
• systeemplafonds met inbouwverlichtingsarmaturen;
• automatische buitenzonwering;
• omheinde parkeerplaats.



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

Huuringangsdatum
In overleg.

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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