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LOCATIE

Het kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein "De Herven”. Het bedrijventerrein is
gepositioneerd aan de NoordOost-kant van de stad, direct aan de snelweg A2.
Het betreft een gemengd bedrijventerrein met een grote verscheidenheid aan functies en
uitstralingen. Bedrijventerrein "De Herven" wordt gekenmerkt door een grote diversiteit
aan bedrijven zoals de "Bossche" woonboulevard en grote landelijke en internationale
bedrijven. In de directe omgeving zijn onder meer ABAB Accountants, Zicht risico- en
verzekeringsadviseurs, SAP, Acer, Gazprom, Panasonic en Quintiq gevestigd.
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BEREIKBAARHEID

Door de ligging nabij de op- en afritten van de A2 (Amsterdam- Maastricht) met een directe
aansluiting op de A59 (Breda- ‘s-Hertogenbosch) en A50 (Nijmegen-’s-Hertogenbosch) is
het gebouw met eigen vervoer zeer goed bereikbaar. Verder bevindt zich in de directe
omgeving een bushalte waardoor de bereikbaar met openbaar vervoer goed te noemen is.
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OBJECT

Het gehele gebouw is circa 7.500 m² groot, waarvan een aanzienlijk deel reeds aan
gerenommeerde bedrijven is verhuurd. Een groot gedeelte van het gebouw is in 2015
getransformeerd naar HNK Den Bosch.
Voor de verhuur zijn er meerdere units beschikbaar, welke zijn gelegen op de begane
grond, eerste en tweede verdieping.
Verdieping
Begane grond
Eerste verdieping
Eerste verdieping
Tweede verdieping

Omschrijving
Kantoorruimte
Kantoorruimte
Kantoorruimte
Kantoorruimte
TOTAAL

Oppervlakte
circa 561 m²
circa 694 m²
circa 157 m²
circa 90 m²
circa 1.502 m²

HNK
Kenmerkend binnen het HNK concept (Het Nieuwe Kantoor) is het 'sociale hart'; deze
centrale ruimte is ingericht als ontmoetingsplek met werkplekken, verschillende zitjes, lange
werktafels en de HNK Nespresso bar.
Tevens bevinden zich hier de vergaderfaciliteiten en de volledige ingerichte kantoorruimtes
“Managed offices”. Op de etage worden regulier kantoorruimtes (Kantoor op maat en
eigen vloer) verhuurd.
Bijzonderheid: de onderhavige kantoorruimtes grenzen aan het HNK, in overleg is het
mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van dit concept, of de kantoorruimtes
volledig in HNK-stijl te huren en van alle HNK-faciliteiten gebruik te maken.
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KANTOORRUIMTE

Opleveringsniveau
 systeemplafonds met TL-inbouwarmaturen;
 huidige vloerbedekking*;
 verwarming door middel van convectoren;
 kabelgoten voorzien van databekabeling en elektra;
 sanitaire voorzieningen;
 keukenblok;
 dubbele lift;
 trap;
 brandslanghaspel;
 vrije indeelbaarheid op 1.80 m;
 deels voorzien van te openen ramen, deels voorzien van buitenzonwering.

* genoemde zaken worden eenmalig ter beschikking gesteld. Aanpassingen, onderhoud,
vervanging en verwijdering komen voor rekening en risico van huurder.
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PARKEREN

Parkeren direct voor de deur of in de garage, op basis van parkeernorm en tegen betaling
van huurpenningen.
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HUURGEGEVENS

Huurprijs
Op aanvraag.
(De huurprijs is afhankelijk van de wens(en) van de huurder om al dan niet in HNK-stijl te
huren, het gewenst opleveringsniveau en de huurtermijn).
BTW
Indien huurder niet aan het ”90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van
rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor
verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Servicekosten
Verrekenbaar voorschot van € 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met de geldende
BTW.
Huurtermijn
Huurperiode in overleg
Zekerheidstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief
servicekosten en inclusief btw.
Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle
huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.
Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad
voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene bepalingen.
Aanvaarding
In overleg.

Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie met
betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Wij kunnen niet instaan voor de
juistheid van of volledigheid van deze gegevens.
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Impressie HNK Den Bosch
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Begane grond

Bovenstaande afmetingen zijn met zorg vastgesteld, onverhoopt kunnen er enige afwijkingen zijn ontstaan bij het verwerken van
de plattegrond. Derhalve dient bovenstaande plattegrondtekening als indicatief beschouwd te worden en kunnen er geen
rechten aan worden ontleend.
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Eerste verdieping

Bovenstaande afmetingen zijn met zorg vastgesteld, onverhoopt kunnen er enige afwijkingen zijn ontstaan bij het verwerken van
de plattegrond. Derhalve dient bovenstaande plattegrondtekening als indicatief beschouwd te worden en kunnen er geen
rechten aan worden ontleend.
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Tweede verdieping

Bovenstaande afmetingen zijn met zorg vastgesteld, onverhoopt kunnen er enige afwijkingen zijn ontstaan bij het verwerken van
de plattegrond. Derhalve dient bovenstaande plattegrondtekening als indicatief beschouwd te worden en kunnen er geen
rechten aan worden ontleend.
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CONTACT

HRS Bedrijfsmakelaars BV is een jong innovatief makelaarskantoor actief op de zakelijke
vastgoedmarkt. De onderneming is in het jaar 2011 opgericht door
mr. Mike S.J. Hoffman, Arjan A.C. Rens en Leon A.M. Schreppers MRICS RT.
Het kantoor is gevestigd in 's-Hertogenbosch.
Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde agressieve commerciële aanpak. Door de
specialistische werkwijze en de directe betrokkenheid van de directieleden werkt men
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich in het hogere segment van de
zakelijke vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, betrouwbaarheid, deskundigheid en
rendement per m² zijn kernbegrippen.

HRS Bedrijfsmakelaars
Pettelaarpark 36
5216 PD 's-Hertogenbosch
073 - 80 000 08
info@hrsbedrijfsmakelaars.nl
hrsbedrijfsmakelaars.nl
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