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nieuwe werkplek

055-5268268

apeldoorn@rodenburg.nl

www.rodenburg.nl



Piet Olde Rikkert
MAKELAAR RM

PIET@RODENBURG.NL 


Han van Loon
MAKELAAR RM

HANVANLOON@RODENBURG.NL 


Download mijn


gegevens

Download mijn

gegevens

Op het gebied van bedrijfshuisvesting heeft Rodenburg Bedrijfsmakelaars een reputatie hoog

te houden. 




We onderscheiden voor u vijf marktsegmenten die alle gespecialiseerde afdelingen bedienen: 

bedrijfsruimten, kantoorruimten, winkels, huisvestingsvraagstukken in brede zin en horeca.




Rodenburg Bedrijfsmakelaars maakt onderdeel uit van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, 
één van de grootste makelaarsorganisaties van Nederland. Het samenwerkingsverband bestaat uit 
dertien regionale makelaars met meer dan vijftig vestigingen verspreid door heel Nederland. 




Zie voor aanvullende informatie: rodenburg.nl.

Hidde Ton
MAKELAAR RM

HIDDE@RODENBURG.NL 


Download mijn

gegevens
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Apeldoorn, een prachtige stad



Over het object
Gelegen op een uitstekende zichtlocatie!

Object/ligging


Aan de entree van Apeldoorn, nabij de A1 en indirect de A50, staat dit zeer fraaie 

kantoorgebouw. Het ontwerp is van de Rotterdamse architect Wim de Bruijn en het 

gebouw heeft een zeer prettige, lichte en ruimtelijke werksfeer.





Dit complex beschikt over veel extra faciliteiten, zoals een ontvangsthal met goede 

"short stay” faciliteiten, liftinstallatie, variabele vergaderruimtes, noodstroomvoorziening 

en ruime parkeergelegenheid.





U komt binnen in een hoge, moderne ontvangsthal voorzien van Wi-Fi en 

zitgelegenheid. Vanuit deze ruimte kunt u met de lift naar één van de verdiepingen.





Elke kantooretage is gebouwd in een U-vorm en in de middenzone bevinden zich 

twee toiletgroepen en een pantry. De ruimtes zijn in de basis voorzien van 

vloerbedekking, luxe systeemplafonds, raamjaloezieën, etc. De indeling verschilt per 

etage. Zowel de lift als de etages zijn toegankelijk middels een (persoonlijk) 

elektronisch passysteem.





Op de 2e verdieping bevindt zich een luchtbrug naar kantoor B waar een 

bedrijfsrestaurant is gevestigd waar desgewenst gebruik van gemaakt kan worden 

(n.o.t.k.). 





Oppervlakte


Begane grond       508 m²


1e verdieping        445 m²


2e verdieping        460 m²


3e verdieping        445 m²


4e verdieping        445 m²


5e verdieping        412 m²


6e verdieping          89 m²


Totaal                2.803 m²





Voorzieningen


- Bedrijfsrestaurant (optioneel) 




Hoofdkenmerken
KOOPPRIJS € 120

HUURPRIJS € 120

BTW VAN TOEPASSING JA

HOOFDBESTEMMING

BOUWJAAR 2001

BOUWVORM kantoorruimte

ONDERHOUD BINNEN uitstekend

ONDERHOUD BUITEN uitstekend

TOTALE OPPERVLAKTE 2800 m²

ENERGIELABEL



Voorwaarden & uitgangspunten
Huurbetaling


Per maand/kwartaal, vooruit te betalen.






Huurtermijn


In overleg.






Omzetbelasting


Er is sprake van een BTW-belaste verhuur.






Huurprijsaanpassing


De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijsindexering volgens de CBS-

cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.






Zekerheidsstelling


Bij verhuur:


Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden huur 

inclusief servicekosten en BTW.






Bij verkoop:


Bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen uiterlijk 4 weken na 

koopovereenstemming te voldoen op derdengeldrekening van praktiserend notaris.






Huurovereenkomst 


De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor 

Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de griffie van de 

rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de 

website www.roz.nl, met aanvullende bepalingen door verhuurder.


Bij winkel: De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model dat door de 

Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in 2 oktober 2012, met bijbehorende Algemene Bepalingen 

welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 59/2012.






Voorbehoud


Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar 

van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel 

vrijblijvend.



Voorwaarden & uitgangspunten

Algemeen

Prijs € 120 per maand

BTW belast Ja/Nee

Servicekosten € 39,- per m² per jaar

Status Beschikbaar

Oppervlakte 2800 m²

In units vanaf 0 m²

Bouw

Bouwjaar 2001

Hoofdfunctie kantoorruimte

Parkeren

Aantal

Overdekt Niet overdekt/overdekt

Locatie

Adres Schumanpark 9

Plaats Apeldoorn

Ligging

Onderhoud

Binnen uitstekend

Buiten uitstekend

Energie

Energielabel A

Einddatum 2026-05-26

Winkelruimte

Opp. verkoopvloer -

Bijdrage winkeliersver. nvt

Overname personeel nvt

Frontbreedte

Horeca toegestaan











Plattegronden
Eerste verdieping



Plattegronden
Tweede verdieping



Kadastrale kaart
Kadastrale informatie









 0 m²



Locatie



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?
Onze specialisten helpen u graag!

Piet Olde Rikkert
Bedrijfsmakelaar

Apeldoorn

055 5 268 268

piet@rodenburg.nl

Hidde Ton
Bedrijfsmakelaar

Apeldoorn

055 5 268 268

hidde@rodenburg.nl

Han van Loon
Bedrijfsmakelaar

Apeldoorn

055 5 268 268

hidde@rodenburg.nl

Stefanie van Putten

055 5 268 268

stefanie@rodenburg.nl

Lisette van den Bos

055 5 268 268

lisette@rodenburg.nl

Sarah Welker

055 5 268 268

sarah@rodenburg.nl

Eva Olde Rikkert
Bedrijfsmakelaar

Zwolle

038 4 222 222

eva@rodenburg.nl

Michael Maatman
Bedrijfsmakelaar

038 4 222 222

michael@rodenburg.nl

Binnendienst

Apeldoorn

Buitendienst

Apeldoorn

Binnendienst

Apeldoorn / Deventer



Tessa Visser
Binnendienst

Zwolle

038 4 222 222

tessa@rodenburg.nl

Ellis Kersten
Bedrijfsmakelaar

Deventer

0570 745 245

ellis@rodenburg.nl

Ivo Dijkerman
Bedrijfsmakelaar

Deventer

0570 745 245

ivo@rodenburg.nl

Herma Harke
Taxateur

055 5 268 268

herma@rodenburg.nl

Rick Wessels
Taxateur

055 5 268 268

rickt@rodenburg.nl

Jorit Julius
Taxateur

055 5 268 268

jorrit@rodenburg.nl

ZOEK JE EEN 
UITDAGENDE BAAN?

KIJK OP RODENBURG.NL VOOR DE 
ACTUELE VACATURES

VASTGOED VRAAGSTUKKEN?
NEEM CONTACT OP MET ÉÉN 

VAN ONZE SPECIALISTEN



WAT KUNNEN WIJ 
NOG MEER VOOR U 

BETEKENEN?

ONZE AANVULLENDE 
DIENSTVERLENING

Aankoop | aanhuur
Vastgoeduitdagingen zijn er in vele vormen. 

Dynamis biedt een breed scala aan 

vastgoeddiensten voor haar klanten. Voor 

kantoren, woningen, winkels, bedrijfspanden en 

logistiek vastgoed ondersteunen wij u met aan- en 

verkoop begeleiding, taxaties, beheer, financiële 

diensten en aan- en verhuur. 

Taxaties
Vastgoeduitdagingen zijn er in vele vormen. Wij  

bieden een breed scala aan vastgoeddiensten 

voor haar klanten. Voor kanoren, woningen, 

winkels, bedrijfspanden en logistiek vastgoed 

ondersteunen wij u met aan- en verkoop 

begeleiding, taxaties, beheer, financiële diensten 

en aan- en verhuur. 

Beleggingen
Vastgoeduitdagingen zijn er in vele vormen. 

Dynamis biedt een breed scala aan 

vastgoeddiensten voor haar klanten. Voor 

kantoren, woningen, winkels, bedrijfspanden en 

logistiek vastgoed ondersteunen wij u met aan- en 

verkoop begeleiding, taxaties, beheer, financiële 

diensten en aan- en verhuur.



WAAROM RODENBURG BEDRIJFSMAKELAARS

Uitstekend bereikbare backoffice

Al jaren marktleider in de regio

Eigen taxatieafdeling

Thuis in de markt, de regio en bij instanties

Betrokken van A tot Z

VastgoedCert gecertificeerd

NVM Business makelaar

Ons werkgebied
Onze taxateurs werken landelijk



plan een bezichtiging

Rodenburg bedrijfsmakelaars

 Paslaan 20


 7336 AM Apeldoorn

055-5268268


apeldoorn@rodenburg.nl


