
Verhuurbrochure

Platinastraat 103-109 - Zoetermeer



Algemene informatie

PLANTINASTRAAT 103-109

❯ De beschikbare showroom- en/of kantoorruimte aan de

Platinastraat 103-109 is gelegen op het

bedrijventerrein Lansinghage in Zoetermeer.

❯ Bedrijventerrein Lansinghage is goed bereikbaar via

de Lansinghageweg en Oostweg vanaf de A12

(rijksweg tussen Den Haag en Utrecht en op 1 km

afstand vanaf de beschikbare unit).

❯ Zoetermeer ligt midden in de Randstad tussen Den

Haag, Leiden en Gouda.

❯ Geplande woningbouw Zoetermeer (komende 10 - 15

jaar): tussen de 10.000 en 16.000 woningen.

❯ In de directe omgeving zijn verschillende bedrijven en

retailers gelegen, waaronder Gamma,

Kampeerdump.nl, Toolstation, Divoza Horseworld,

Kwikfit, Volvo, Pontmeyer, Profile en Woonwarenhuis

De Springplank.

❯ Gratis parkeren voor de deur.

❯ De beschikbare ruimte heeft een goede zichtlocatie

vanaf de doorgaande Lansinghageweg.
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A12

Locatie

9

Dorpshart - Zoetermeer
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TE HUUR 



Objectinformatie
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TE HUUR – PLATINASTRAAT 103-109

Winkelunit

Totaal ca. 1.550 m2 BVO showroom-/kantoorruimte te huur verdeeld over:

❯ Ca. 623 m2 BVO op de begane grond.

❯ Ca. 927 m2 BVO op de eerste verdieping.

Huuringangsdatum In nader overleg, doch spoedig.

Huurprijs € 78.000,- per jaar excl. BTW en servicekosten.

Huurtermijn 5 jaar met telkens te verlengen met perioden van 5 jaar.

Huurbetaling Per kwartaal vooruit.

Servicekosten € 4,- per m2 BVO per jaar exclusief BTW.

Opleveringsniveau

In huidige staat, doch casco verhuurd, met o.a. de volgende voorzieningen:

❯ Betonvloer - vloerbelasting 2.000 kg/m² (begane grond);

❯ Verlichtingsarmaturen ;

❯ Systeemplafond (gedeeltelijk);

❯ Toiletgroepen;

❯ Verwarming;

❯ Patio;

❯ Overheaddeur.

Vrije hoogte Ca. 3 meter (begane grond).
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Objectinformatie
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TE HUUR – PLATINASTRAAT 103-109

Opzegtermijn 12 maanden voor het einde van betreffende huurtermijn.

Indexering
Jaarlijks volgens consumenten- prijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd 

door het CBS, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst. 

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld op 17 

september 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voorwaarden van verhuurder.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief 

BTW en service- en promotiekosten.

Bestemming
Huurder zal het gehuurde enkel gebruiken conform de activiteiten zoals vermeld in het uittreksel bij de 

Kamer van Koophandel alsmede het vigerende bestemmingsplan.

Bijzonderheden Onder voorbehoud van goedkeuring directie verhuurder.
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Plattegrond – begane grond
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Plattegrond – eerste verdieping
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Foto’s
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Creating Retail Parks B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW Leiderdorp

071  887 66 00

info@creatingretailparks.nl

CONTACT DISCLAIMER

De in de brochure getoonde informatie is door CRP met zorg

samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet

worden ingestaan. CRP verstrekt door middel van deze brochure louter

informatie over objecten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen

zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. CRP aanvaardt

geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden
van de in deze brochure opgenomen informatie.


