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Omschrijving
Deze prachtige kantoorruimte is onderdeel van een monumentale 
herenboerderij, landelijk gelegen net buiten het gezellige dorp Bergambacht en 
centraal gelegen tussen Utrecht en Rotterdam. 



De monumentale boerderij dateert uit 1661 en is onderdeel van de Top 100 van 
de Nederlandse monumenten. Dit is een rangschikking van rijksmonumenten 
in Nederland, vastgelegd in 1990 door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Het pand is geregistreerd onder Rijksmonument nummer 9015.



TE HUUR

Gehele 1e verdieping.



Indeling:

Begane grond: gezamenlijke entree, ontvangstruimte met kitchenette, dames 
en herentoilet, en trapopgang naar de 1e verdieping.



1e verdieping: Karakteristieke kantoorruimte / presentatieruimte (ca. 71 m2) 
met één afgesloten kantoorkamer en verdere open ruimte die vrij in te delen is. 
De ruimte is voorzien van een keukenblok met vaatwasser en bergruimte. De 
vele ramen geven voldoende licht en binnenkort zal er een airco worden 
geplaatst.

Voldoende parkeerplekken waarvan 3 eigen parkeer plekken beschikbaar zijn. 



Voorwaarden:

- Huurprijs € 750,- per maand;

- Exclusief € 125,- per jaar voor tuinonderhoud, glazenwassen en schoonmaken 
gezamenlijke entree;
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- Exclusief voorschot energie ca € 225,-  (1 x per jaar te verrekenen);

- Inclusief 3 parkeerplaatsen;

- Gezamenlijk gebruik van tuin, sanitair en keuken;

- Beschikbaar per direct.



Bijzonderheden:

Huurprijsaanpassing: jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de 
wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 
(CPI) Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), mits dit geen verlaging tot gevolg heeft. 



Voorbehoud: elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van 
eigenaar. 



Zekerheid/Borg: huurder dient binnen 2 weken na ondertekening van de 
huurovereenkomst, maar uiterlijk een dag voor de datum van ingebruikname, 
aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom te voldoen voor een 
betalingstermijn van 3 maanden inclusief servicevoorschot.



Huurovereenkomst: huurovereenkomst conform het standaard model van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Makelaars (NVM). 

Algemeen: al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur. De 
informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door 
Van Herk 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

Basiskenmerken

71 m² -1906

Type object Kantoorruimte
Oppervlakte ca 71m2
Verdiepingen 1
Huurprijs € 750,- p.m.
BTW Ja
Aanvaarding Direct
Servicekosten € 125,- per jaar
Parkeerplaats 3 parkeerplekken

0













PLATTEGROND



DISCLAIMER

Hoofdlijnen 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 akte van levering. 




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



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Lopikerplein 2

2871 AN SCHOONHOVEN

Telefoon: 0182 38 90 33

schoonhoven@vanherk.nl

vanherk.nl


