
De Linie 3-5-7


Capelle Aan Den IJssel

De makelaar van morgen

Prijs per unit



Omschrijving
Huur een representatieve kantoorruimte met energielabel C in een bedrijfsverzamelgebouw 
aan de Linie te Capelle aan den IJssel. 



Het complex is gelegen in het centrum van Capelle aan den IJssel met in de directe nabijheid 
winkelcentrum 'de Terp' en het gelijknamige metrostation. Zowel metrostation als 
winkelcentrum bevinden zich op loopafstand. Het complex is tevens voorzien van een 
afgesloten parkeerterrein.



Opleveringsniveau:

- Luxe entree;

- LED verlichting;

- Lift;

- Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;

- Zonwering;

- Scheidingswanden;

- Verwarming middels radiatoren;

- Huidige vloerbedekking en scheidingswanden om niet inbegrepen;

- Kabelgoten;

- Pantry;

- Gezamenlijke toiletten;

- Gemeenschappelijk (afgesloten) parkeerterrein.



Parkeervoorziening: 

Parkeren op eigen terrein



Aanvaarding: 

per direct.



Huurtermijn: 

In overleg te bepalen.



Vloeroppervlakte:

Totaal Ca. 2.222 m² verdeeld in diverse units over huisnummers 3, 5 en 7.



Voorschot servicekosten:

€ 32,50 per m² per jaar exclusief BTW



Voornoemde voorschotten zijn uitgangspunten en zullen jaarlijks worden verrekend op basis 
van nacalculatie.



Bankgarantie:

Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of 
waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de 
hierover verschuldigde omzetbelasting.
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Huurindexering:

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 
(CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).



Omzetbelasting:

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de 
gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie 
van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.



Huurovereenkomst:

Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken 
(ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.



Voorbehoud: 

elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar. 



Algemeen: 

al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van De Linie 3-5-7 te Capelle aan 
den IJssel. Deze informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door 
Van Herk Bedrijfsmakelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde 
gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.



Kenmerken
Bestemming kantoorruimte

Oppervlakte 2222 m²

Huurprijs Prijs per unit

BTW ja

Aanvaarding direct

Servicekosten € 32,50 per m² per jaar

Parkeerplek niet overdekt Vrij parkeren achter het pand en 

in de omgeving

Energielabel C
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Video

https://products.zien24.nl/2305263/zip/DE%20LINIE%203--5-7%2C%20CAPELLE%20AAN%20DEN%20IJSSEL.mp4


360° tour

https://products.zien24.nl/2300312/zip/tour.html


Disclaimer
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 
Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die 
horen wij graag van u!

Hoofdlijnen bij de verhuurprocedure
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met en in aanwezigheid van de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over o.a. huursom, servicekosten en overige 
levering van diensten door verhuurder, de opleveringsdatum, zal er een 
huurovereenkomst worden opgemaakt conform het NVM / ROZ model. Bij verhuur 
stemt u er automatisch mee in dat wij een NVM Businesstoest ter bevestiging van uw 
gegoedheid als huurder mogen uitvoeren.

3. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij de verhurende partij niet bekend), 
heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten

4. Waarborgsom/bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
wordt door huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst een waarborgsom 
gestort bij verhuurder ten grote van 3 maanden huur, servicekosten en alle overige 
betaalde diensten van verhuurder aan huurder inclusief BTW. In plaats van de 
waarborgsom kan huurder een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie 
onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling. De 
waarborgsom/bankgarantie is geen verkapte huur, bij opzegging dient u de 
huurpenning tot het einde van de huurperiode blijven voldoen. Na een correcte 
teruglevering van het gehuurde aan verhuurder zal deze de waarborgsom/bankgarantie 
retourneren.

5. Plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 
Indien blijkt dat de in artikel genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen 
dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil 
zal hebben voor de huurprijs.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verhuurder voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de huurovereenkomst.



Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen. 



De makelaar van morgen

Oudehoofdplein  4

3011 TM  Rotterdam

Telefoon: 010 414 76 00

bedrijven@vanherk.nl

Interesse of vragen?


