
Huurvoorwaarden 

Opleveringsniveau kantoren

• Systeemplafond met basisverlichting

• V loeraf werking

• Ver warming en koeling

Omzetbelasting

Verhuurder wenst te opteren voor een met bt w 
belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden 
voor een met bt w belaste verhuur, zal de huurprijs 
met een nader vast te s tellen bedrag worden 
verhoogd.

Huurtermijn

De minimale huurperiode betref t een periode 
van onbepaalde t i jd met een opzeg termijn van 4 
maanden.

Huurprijsaanpassing

Jaarli jks , voor het eerst één jaar na ingangsdatum van 
de huurovereenkomst , op basis van de wijziging van het 
maandindexcij fer volgens de consumentenprijsindex 
(CPI) reeks CPI -Werknemers Laag (2015=100) , 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statis t iek (CBS).

Huurprijsbetaling

De betaling van de huur, ser v icekosten en de 
wet teli jk verschuldigde omzetbelasting v indt 
maandeli jks/elke 3 maanden bij vooruitbetaling per 
automatische incasso plaats.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst conform het ROZ model 
kantoorruimte en andere bedrij fsruimte in de zin van 
ar t . 7:230A , aangevuld met bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling

Bij onder tekening van de huurovereenkomst 
zal huurder een bankgarantie stellen of een 
waarborgsom stor ten ter groot te van 3 maanden huur 
en eventuele ser v icekosten, alsmede de hierover 
verschuldigde omzetbelasting.

Metrages

Berekend op basis van het bvo.
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Kantoorruimte
op toplocatie

in business

Locatie 

UW FULL-SERVICE KANTOORRUIMTE 
OP ZICHTLOCATIE LANGS DE A12
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CBC Bodegraven biedt een 
breed scala aan vergader- en 
presentatiemogelijkheden.     
Presentatie hulpmiddelen zoals een 
beamer, flip-over, projectiescherm 
etc. zijn in huis. De vergaderzalen 
kunnen volledig gefaciliteerd 
worden met koffie/thee en 
eventueel een ontbijt, lunch en/of 
diner.

Of u nu zzp’er bent of een groot 
kantoor runt met veel werkplekken: 
CBC Bodegraven heeft voor ieder 
bedrijf een kantoorruimte op maat. 
Vertel ons wat u nodig heeft om 
succesvol te kunnen ondernemen 
en wij bieden u graag een offerte 
aan!

Op de begane grond van CBC 
Bodegraven vindt u een
ondernemersrestaurant, waar u als 
huurder of bezoeker dagelijks kunt 
lunchen. Het assortiment bestaat 
uit een variatie van beleg, broodjes, 
fruit en gezonde drankjes. Bij goed 
weer kunt u gebruikmaken van het 
terras.

CBC Bodegraven is te vinden aan 
de Tolnasingel 1-3 in Bodegraven. 
Het kantoorgebouw is zeer goed te 
bereiken met zowel de auto als het 
openbaar vervoer. Nabij het kan-
toor is een bushalte te vinden met 
verbinding naar Gouda en Bode-
graven centrum. Met de auto bereikt 
u in enkele minuten de N11 en A12.

Crown Business 
Center Bodegraven 

Vergaderen

Kantoorruimte

Restaurant

Bereikbaarheid 

deraadmakelaars.nlcrown-bc.nlCrown Business Center Bodegraven

Welkom
Crown Business Center (CBC) Bodegraven bestaat uit twee bedrijfs-
verzamelgebouwen op een zichtlocatie langs de A12. Het pand 
heeft uitgebreide mogelijkheden voor elke huisvestingswens en is 
zeer goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
Het CBC bestaat uit kantoorruimtes vanaf de begane grond tot en 
met de 3de verdieping. Ook zijn er representatieve vergaderzalen 
en er is een restaurant aanwezig.

— Glasvezel

— Elektrische laadvoorziening

— Postverwerking

— Vergaderruimtes

— Receptionist

— Restaurant

— Parkeergelegenheid

— Wifi

— 24 uur per dag toegang 

— Telefonie

— Flexibele huurconcepten

w w w.deraadmakelaars.nl

w w w.crown-bc.nl

Te huur
VOOR IEDERE VRAAG 
EEN OPLOSSING
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