Huurprijzen en condities
Kantoren
• 34m vvo (25m netto)
• 64m2 vvo (47m2 netto)
2

2

Atelier*

Bedrijfsruimte*

vanaf prijs p/maand

E 575
E 1.120

• 77m vvo (netto)
• 105m2 vvo (netto)

E 865
E 1.180

vanaf prijs p/maand

• 71m vvo (52m netto)
2

vanaf prijs p/maand

2

2

* Deze

ruimtes zijn voorzien van een verhoogd plafond (vrije hoogte
5,4 meter), eigen toegangsdeur, toilet, water en afvoer.

E 1.240

* Deze ruimten hebben een hoger plafond en een eigen toegangsdeur.

Alle prijzen op basis van contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn
van twee maanden.

Huurvoorwaarden
• Alle ruimten hebben een tussentijdse
opzegtermijn van 2 maanden.
• Waarborgsom van twee maanden huur.
• Om de veiligheid van het pand te kunnen
garanderen is de inbraakbeveiliging voor
alle units op de begane grond verplicht.
Het pakket (E35 per maand) bestaat o.a.
uit de aansluiting op de centraal geregelde
installatie en automatische doormelding
naar de meldkamer.
•B
 ij aanvang betaalt u éénmalig E250
opstartkosten inclusief telefoon- en
internetconfiguratie.
•M
 et uitzondering van gangbare feestdagen
is de receptie alle werkdagen bemand.

Kantoren
Bedrijfsruimte
Atelier
Algemene ruimten

Begane grond

Diensten en voorzieningen
(in de huurprijs inbegrepen)

• Verbruik gas en water. Elektra m.u.v. bedrijfsruimte.
• Onderhoud en schoonmaak van het pand en algemene ruimten, alsmede
het tuinonderhoud, afvalverwerking, glasbewassing, beveiliging en overige
onderhoudswerkzaamheden.
• Bemande centrale receptie (tijdens kantooruren).
• Geregelde beveiligingsinstallatie, automatische doormelding naar de meldkamer
en alarmopvolging (kosten voor rekening van de huurder).
• Telefoonservice.
• Parkeren.
• Gebruik kantoorapparatuur.
• Postverzorging inkomende en uitgaande post.
• Gratis vergadertegoed (20 uur per kwartaal) voor een vooraf gereserveerde
spreekkamer, o.b.v. beschikbaarheid. Geldig op alle Place for Bizz locaties.
• 24/7 toegang.
• Koffie en thee.

Kantoren
Algemene ruimten

Telefonie en ict-voorzieningen
(niet in de huurprijs inbegrepen)

per maand

• Internetverbinding 50 Mbps up/down, incl. gebruik en onderhoud netwerkapparatuur, één IP-adres, VLAN en helpdesk.
• Telefoonlijn inclusief abonnement, 1 toestel en
gesprekskosten Nederland.

E65
E22,50

(Informatie-, buitenlandse en 0900-nummers worden apart doorberekend).

• Eigen nummerblok (10 nummers).
• Vast IP-adres.
• Patchpoort (per poort).

E10
E10
E2,50

Eerste verdieping

placeforbizz.nl

