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Te Huur  Bent u op zoek naar een representatieve kantoorruimte in 

Spijkenisse met een korte looptijd en een scherpe prijs? Dan zit 
u bij het kantoorpand DE ZAAK goed! DE ZAAK is een modern 
(recent verbouwd) en representatief kantoorpand op een                  
A-locatie in Spijkenisse.  

 
Kantoorruimtes zijn te huur van 25 tot 160m2 op zowel de 
begaande grond als de 1ste etage. Op de 1ste etage deel je 
met elkaar verschillende faciliteiten zoals een keuken, 
netwerkruimte, vergaderzaal en goede koffie. Door deze 
gemeenschappelijke ruimtes creëren we de synergie. 
Regelmatig komen de ondernemers bij elkaar, met een 
georganiseerd ontbijt of bij een borrel op de vrijdagmiddag. 
 
Enkele voordelen op een rij: 

 
✓ Uitstekende uitstraling op een A locatie 

✓ Keuze van 25 m2 tot 160 m2 kantoorruimte 

✓ Korte looptijd huurcontract 

✓ Scherpe prijzen en lage servicekosten 

✓ Glasvezel internet 

✓ Gratis parkeren voor de deur 

✓ Nabij snelweg, winkels en bushalte 

✓ Gratis te gebruiken vergaderruimte 

 

Beschikbaar: 2 ruimten begane grond 25 en 35 m2, en 1 ruimte 

1ste etage van 20 m2. 

 

Bent u op zoek naar een (nieuwe) kantoorruimte? Maak dan 
direct afspraak voor de beschikbare kantoorruimtes en om 
geheel vrijblijvend de kantoorruimtes te bezichtigen. 

 
Locatie               Het kantoorgebouw heeft een uitstekend centrale ligging nabij 

de Groene Kruisweg. De Groene Kruisweg is de doorgaande 
weg langs Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon richting Rotterdam.  

 
Bereikbaarheid De bereikbaarheid per auto is uitstekend. Ligging op ca. 5 

autominuten nabij Rijksweg A15. Diverse busverbindingen 
liggen op loopafstand.  

 
Opleveringsniveau   Het pand wordt opgeleverd, met onder meer:  

- representatieve entree;  
- diverse kantoorkamers;  
- meubels (indien gewenst); 
- kabelgoten;  
- systeemplafond met geïntegreerde LED 
verlichtingsarmaturen;  
- mechanische ventilatie;  
- pantry;  
- alarminstallatie.  

 
Parkeren   Op eigen terrein bevinden zich uitstekende parkeerfaciliteiten.  
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Huurprijs   € 80,- per m² per jaar te vermeerderen met de geldende BTW.  

Kantoorruimtes vanaf € 175,00 per maand  
 
Huurprijs parkeren € 395,- per parkeerplaats (niet overdekt), per jaar, te 

vermeerderen met de geldende BTW.  
 

Servicekosten  Door verhuurder worden de navolgende bijkomende leveringen 
en diensten verzorgd:  
- gasverbruik inclusief vastrecht;  
- waterverbruik inclusief vastrecht;  
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;   
- onderhoud en periodieke controle van;  
- centrale verwarmingsinstallatie;  
- luchtbehandelingskanalen;  
- alarminstallatie;  
- zonwering;  
- schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;  
- schoonmaak beglazing buitenzijde;  
- vuilafvoer;  
- periodiek reinigen daken en hemelwaterafvoeren;  
- onderhoud terrein en tuinen;  
- vervanging van lampen in de gemeenschappelijk ruimten.  
 
Servicekosten (€ 30,- per m2) worden berekend per m2.  
 

Huurtermijn  Huurperiode is flexibel. Deze is doorlopend met een 
opzegtermijn van 3 maanden.  

 
Opzegtermijn    3 maanden.  

 
Huurbetaling De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te 

worden voldaan.  
 
Algemeen  Bent u op zoek naar een (nieuwe) kantoorruimte? Maak dan 

direct afspraak om geheel vrijblijvend de kantoorruimtes te 
bezichtigen via 0181-336066, per mail via roy@dezaak-
spijkenisse.nl of kijk op www.dezaak-spijkenisse.nl 
Wij geven u graag, geheel vrijblijvend, een rondleiding. 

  
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van 

“Curieweg 5 Spijkenisse”. De informatie is met zorg 

samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro 

Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden 

aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden 

ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag 

worden beschouwd. 
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