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 TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE OP ZICHT. 
 

Adres Einsteinweg 51 a te IJsselstein (3404 LJ). 
 

Algemene informatie Betreft een hoek bedrijfs-/kantoorunit aan de voorzijde van 
een bedrijfsverzamelcomplex gelegen op het bedrijventerrein 
“De Corridor” aan de Einsteinweg 51 a te IJsselstein.  
 

Bereikbaarheid De bereikbaarheid met eigen vervoer is redelijk goed. Het 
bedrijventerrein “De Corridor” is nabij de op- en afritten van 
de Rijksweg A2 (Amsterdam-Maastricht).  
  
Het openbaar vervoer  
De sneltramhalte IJsselstein-Zuid ligt op loopafstand en heeft 
verbinding met Nieuwegein en Utrecht Centraal Station. Van 
maandag tot en met zaterdag overdag vertrekt er iedere 15 
minuten een sneltram richting Utrecht.  
 

Oppervlakte Totaal circa 196,4 m² bruto vloeroppervlak beschikbaar, 
verdeeld over:  
-  ca.  95,1 m²  b.v.o. bedrijfsruimte begane grond;  
-  ca. 101,3 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte 1e verdieping.  
 
Metrage conform NEN2580 meetrapport. 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. 
 

Parkeren 2 toegewezen parkeerplaatsen op het afgesloten terrein, 2 
collectieve gast parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor de 
overheaddeur aan de voorzijde.  
 

Huurprijs € 1.850,- per maand vrij van BTW. 

Energielabel C. 

 

Bestemming Van toepassing is bestemmingsplan “Zenderpark, artikel 3 
“Bedrijventerrein“ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
-  bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten;  
-  detailhandel:  

-      als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse 
vervaardigde goederen;  

-      in auto’s, boten, motoren en caravans en de daar 
direct toe behorende accessoires. 
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Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

Het object zal (schoon en ontruimd) worden aangeboden met 
de volgende voorzieningen:  
Bedrijfsruimte begane grond:  
-  entreedeur aan straatzijde  
-  glad afgewerkte betonvloer (belasting max 1.000 kg/m²) 
-  betegelde entreehal met douche, toilet en wastafel  
-  1 handbediende overdekte overheaddeur aan 

binnenterrein  
-  boiler  
-  gasheater  
-  CV installatie  
-  vrije hoogte van circa 324 cm 
-  Tl-verlichtingsarmaturen 
-  Eigen meterkast voorzien van gas, water en elektra  
-  Raampartij  
-  Houten trap naar verdieping  
-  Krachtstroom  
  
Kantoorruimte 1e verdieping:  
-  CV installatie voorzien van radiatoren  
-  huidige openklapbare scheidingswanden  
-  eenvoudig pantryblok  
-  (deels) te openen ramen  
-  huidige vloerbedekking  
-  raampartijen  
-  deels systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen  
 
De glazen scheidingswand op de verdieping neemt huurder 
mee. 
 
Buitenterrein  
-  verhard middels klinkerbestrating  
-  hekwerken en elektronisch schuifhek (via mobiel)  
-  collectieve camerabeveiliging  
-  reclamebord aan straatzijde  
-  collectieve fietsenrek  

 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-
indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-
Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 

Huurtermijn 3 jaar met aansluitende verlengingstermijn van 3 jaar, 
afwijkende huur- en verlengingstermijnen in overleg (de 
eerste termijn dient minimaal tot 30 april 2023 te lopen).  
 

Opzegtermijn Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 6 maanden.  
 

Betaling Huur maandelijks vooruit. 
 

Servicekosten Er zullen geen bijkomende leveringen en diensten worden 
doorbelast. Huurder is direct zelfstandig contractant van de 
desbetreffende nutsbedrijven en draagt zorg voor het afsluiten 
van correcte overeenkomsten. 
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Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief BTW. 
 

Aanvaarding Per 15 mei 2021. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed 
(NVM). 
 
Verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen is/ 
zijn gerechtigd om het gehuurde per maand/kwartaal/ 
halfjaar te betreden voor een controle op naleving van het 
omschreven gebruik. 
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 

 
   
 
 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping 
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Plattegronden 3D 
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Meetstaat 
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Locatiekaarten 
 

 
 

 


