
OBJECT INFORMATIE
Bedrijfsruimte

Westdam 3 D, Woerden

Kadastraal

Gemeente: Woerden

Sectie: C

Nummer: 3117 A2

Verhuurbaar oppervlak: ± 340 m
2 

Huurprijs excl. Btw en servicekosten

Per jaar: € 45.900,00

Omschrijving: In het centrum van Woerden, met zicht op de Haven, gelegen multifunctionele

ruimte op begane grond. Dit voormalige postkantoor is onderdeel van het

kantoorverzamelgebouw "Westdampark" en zal door verhuurder worden

heringedeeld naar wens van de huurder.

De Westdam vormt de noordwestelijke entrée tot het centrum van Woerden.

Rondom de Westdam bevinden zich diverse kantoorgebruikers, zoals 

Westdam Netwerk Notarissen, het VSB-fonds, Gresnigt & van KippersluisWestdam Netwerk Notarissen, het VSB-fonds, Gresnigt & van Kippersluis

advocaten. Het kernwinkelgebied grenst aan de Westdam.

Servicekosten: Het verrekenbaar voorschot servicekosten bedraagt € 5,00 per m² per jaar.

De servicekosten hebben onder andere betrekking op onderstaande leveringen

en diensten:

- onderhoud groenvoorziening

- onderhoud en periodieke controle diverse installaties

- glasbewassing achterzijde buiten

- glasverzekering

- administratiekosten ad 5%

Verrekening vindt jaarlijks achteraf plaats op basis van de werkelijke kosten.

De kosten verbonden aan de levering van gas, water en elektra dienen 

rechtstreeks te worden voldaan.

Zekerheidsstelling: Een waarborgsom of bankgarantie dient gesteld te worden o.b.v. bovenstaande 

aanbieding van 3 maanden huur, vermeerderd met servicekosten en btw. Indien 

er een waarborgsom gestort wordt is de verhuurder hierover geen rente 

verschuldigd.
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Voorzieningen: - systeemplafonds met ingebouwde hoogwaardige TL-verlichtingsarmaturen;

- huidige marmoleum vloerbedekking

- diverse airconditioning cassette units en luchtbehandelingssysteem

- diverse radiatoren

- wanden voorzien van spuitwerk

- toiletruimte voorzien van voorportaal

- pantry met boven- en onderkasten en voorzien van close-in boiler

- brandslanghaspels

Bijzonderheden: Via twee traptreden komt men in de entree met tochtportaal. Het object is 

momenteel ingedeeld middels diverse metalstudwanden, maar zal voor  rekening 

van verhuurder worden heringedeeld naar wens van huurder. Er is bovendien 

extra daglichttoetreding te creëren middels koepels en vensters in de oostgevel. 

Het object is aan de voor- en achterzijde voorzien van dubbel glas. In de 

achtergevel bevinden zich draai-/kiepramen.

Verhuurcondities: - huurtermijn 5 jaar met verlengingstermijnen van telkens 5 jaar, eventueel is

  een kortere periode bespreekbaar

- contract conform ROZ-model

- aanvaarding in overleg

- jaarlijkse indexering volgens CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100)

- betaling per maand of kwartaal
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Omgevingsfactoren: De ruimte is centraal gelegen in het centrum van Woerden, nabij openbaar 

vervoer, winkels en park. Op fietsafstand van het CS Woerden. In de directe 

omgeving zijn diverse kantoren en winkels gevestigd.

Parkeren: Er zijn 5 parkeerplaatsen op eingen (voorgelegen) buitenterrein toegewezen 

aan het object.

Openbare (betaalde) parkeerplaatsen zijn in directe omgeving aanwezig.

Bestemming: Conform het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan “Binnenstad Woerden” heeft 

de locatie de bestemming kantoor. Op grond van oude rechten is het toegestaan 

het object te gebruiken t.b.v. kantoor-, bedrijfs- en/of horecadoeleinden en/of 

detailhandel. Zulks met uitzondering van een nachtclub of supermarkt in 

levensmiddelen.

Bereikbaarheid: Woerden is vanaf de rijkswegen A2 en A12 goed bereikbaar. De bereikbaarheid 

met het openbaar vervoer is eveneens goed te noemen. Op de Westdam bevindt 

zich een bushalte met verbindingen naar CS Woerden.

Verhuuropdracht: IJsselstreek Zakelijk

De heer E. de Jager

Tel: 088-6253522
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