
TE HUUR

Ca. 247 m² kantoorruimte op 2e verdieping

maastricht@boek-offermans.nl  |  +31 (0)43-367 15 22

La Fortezza Avenue Ceramique 27 - Maastricht

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Huurprijs € 130,- per m² per jaar



Omschrijving
Algemeen

La Fortezza bestaat uit een appartementengebouw met daaraan twee vleugels, die in totaal circa 6.309 m²
VVO kantoorruimte omvatten. Beide bouwdelen zijn volledig zelfstandig waar het gaat om entree en
ontsluiting, klimaatregeling, sanitair, etc. De bijzondere architectuur, onder supervisie van Mario Botta in
samenwerking met Buro Hoen, zorgt voor een uiterst representatieve uitstraling.

Huurders in La Fortezza zijn onder andere Bayer Medical Care, Flycatcher, Young Capital en Raad voor de
Kinderbescherming.




Metrage


Circa 247 m² VVO kantoorruimte (inclusief toeslag algemene ruimten) gelegen op de 2e verdieping van het
Zuidblok.




Parkeren


Onder beide bouwdelen van La Fortezza is een parkeergarage gesitueerd. Momenteel zijn er 3
parkeerplaatsen beschikbaar in de ondergelegen garage. Tevens is in de garage een fietsenstalling
aanwezig.




Bestemmingsplan


Het object kent de bestemming ‘Kantoor (art. 8)’ binnen de geldende beheersverordening Céramique

2017.
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Kenmerken
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Huurprijs
 € 130,00  per m² per jaar.

Huurprijs parkeerplaats
€ 1.000,- per plaats per jaar.

Huurtermijn
Minimale huurtermijn van 7 jaar.

Servicekosten
Een vast, niet verrekenbaar, bedrag van € 40,00 
per m² per jaar exclusief BTW.
Een specificatie van de inhoud van de 
servicekosten is op aanvraag beschikbaar.

Datum van oplevering
In overleg.

Opleveringsniveau
Op korte termijn zullen de algemene ruimten en 
het entreegebied van deze kantoorruimte 
volledig gerenoveerd worden.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 3 maanden 
bruto betalingsverplichting.

Indexering
De indexatie vind jaarlijks plaats op basis van de wijziging 
van het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).

Betalingen
Huur en servicekosten per maand vooruit.

Energielabel
A.
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Plattegrond 2e verdieping
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Ligging
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La Fortezza grenst aan Plein 1992, het bruisende hart van Céramique, de moderne en trendy wijk van 
Maastricht. Céramique ontleend haar naam aan de vroegere aardewerkfabriek Sociéte Céramique die hier 
voorheen gelegen was. Vanaf 1987 is het omvangrijke fabrieksterrein getransformeerd tot een moderne wijk 
die bekend staat om haar hoogwaardige architectuur. Céramique heeft een directe verbinding met het 
historische centrum van Maastricht dankzij een voetgangersbrug (Hoeg Brögk).
In Céramique zijn o.a. kantoren gelegen van Bayer Medical Care, Bose, Vodafone, Antea Group en 
Rijkswaterstaat.

Céramique ligt op loopafstand van Station Maastricht en buslijnen hebben een halte voor de deur. De 
autobereikbaarheid is door de nabijgelegen A2/E25 goed. Parkeren wordt, naast een eigen 
parkeervoorziening onder het gebouw, gefaciliteerd door twee openbare parkeergarages en parkeren in de 
openbare ruimte.

Direct aansluitend aan Ceramique is Randwyck gelegen, een kantorendistrict waar bedrijven als Medtronic, 
DHL en Mercedes-Benz gehuisvest zijn. Het Academisch Ziekenhuis, de Universiteit Maastricht, Health 
Campus, alsook het expositie- en congrescentrum MECC (TEFAF, Interclassics, Jumping Indoor Maastricht, 
concerten en horecavakbeurzen) zijn gelegen in dit stadsdeel.

Bereikbaarheid



Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

De top 101

Bedrijfsmakelaardij



Jaarlijks stelt het vastgoedmagazine
Property-NL, op basis van onafhankelijk
onderzoek, landelijk de makelaars
top-101 samen, op basis van de door
hen geregistreerde transacties.




Boek & Offermans Makelaars staat op
nummer 1 in Limburg. En daar zijn we
ontzettend trots op!

Waarom is deze titel zo bijzonder?

Al 7 jaar op rij zijn wij dé nummer 1 bedrijfsmakelaar
van Limburg volgens PropertyNL. Dit is de beves-
tiging van ons hoge kennisniveau en betrouw-
baarheid in de vastgoedmarkt.



Bovendien neemt Dynamis op de landelijke top 101
de 2e positie in, daarmee verstevigt het haar positie
en wordt nogmaals de formule bevestigt; Landelijke
dekking, uniforme werkwijze, regionale kennis.
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Disclaimer

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. Indien de exacte maat voor u van belang is, kunt u deze
laten opmeten. Deze informatieve brochure is geheel vrijblijvend en dient als uitnodiging voor het plannen van een
bezichtiging en is niet bedoeld als aanbod.



Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


 Scharnerweg 116B


6224 JK MNaastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


 Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl


