VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE
KEIZERSGRACHT 440
TE
AMSTERDAM CENTRUM
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Object

:

De ruimte is gelegen op de 1e etage van een monumentaal
grachtengebouw aan de Keizersgacht dat is verbonden aan het
het Andaz Hotel, gelegen aan de Prinsengracht. De sfeer van
Marcel Wanders is onmiskenbaar aanwezig in het gehele
complex. De kantoorruimte is “turn key”.
Diverse services van het Andaz hotel zoals het gebruik van
meeting rooms zijn in te huren, door de fysieke doorgang aan de
achterijde is het hotel met bar en restaurant binnendoor
bereikbaar.
De ruimte in kwestie heeft een zeer goede plafondhoogte, open
structuur en geeft door de hoge brede raampartijen een riant
uitzicht over de Keizersgracht.
Voor de verhuur is circa 155 m² kantoorruimte op de 1e etage
beschikbaar.

Ligging
en bereikbaarheid

:

Het object is gelegen in Amsterdam centrum aan de
Keizersgracht. In de omgeving bevinden zich zeer veel
buurtverzorgende faciliteiten zoals winkels, bars,
lunchgelegenheden, restaurants en bedrijven. Vanaf het Centraal
Station naar de halte Keizersgracht/Leidsestraat is het 9 minuten
rijden met tram 1,2 en 5 en 4 minuten lopen vanaf de halte naar
het pand. De bereikbaarheid met de auto is goed via de
Vijzelstraat en Rozengracht.

Opleveringsniveau

:

• Huidige scheidingswanden;
• Huidige plafonds (hoogte 3,5m);
• Video-intercom;
• Toegangscontrole via pasjessysteem;
• Alarminstallatie;
• Rookmelders met gesproken woord;
• Koeling/ventilatie via fan-coil units, verwarming via radiatoren
(met thermostaat/afgetimmerd);
• Sprinklersysteem;
• 3 toiletten op de verdieping exclusief voor huurder, gescheiden
dames en heren;
• Twee luxe pantry’s uitgerust met o.a. combi-oven, vriezer,
koelkast en vaatwasser ;
• Glasvezel (12,5 Mb) en WiFi; VOIP telefoonverbinding;
• Brievenbus bij de ingang aan de Keizersgracht;
• Verhoogde vloer voor flexibele bekabeling;
• Lift;
• Camerabeveiliging.
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Services Andaz Hotel (tegen betaling);
o Gebruik vergaderruimtes/conferentieruimtes op de begane
grond;
o Gebruik hotel, bar en restaurant;
o Gym en Spa (inclusief sauna en treatments).
Parkeerplaatsen

:

Betaald parkeren in de openbare ruimte er zijn op diverse
locaties parkeerplaatsen te huur in de nabije omgeving.

Vloeroppervlakte

:

Het totale metrage bedraagt circa 155 m² kantoorruimte.

Huurprijs

:

€ 350,-- per m² per jaar voor de kantoorruimte te vermeerderen
met BTW en servicekosten.

Huurbetaling

:

Per kwartaal vooruit.

Servicekosten

:

€ 40,-- per m² per jaar inclusief BTW voor de kantoormeters.
De servicekosten zijn o.a. inclusief gas en elektraverbuik van het
gehuurde.

Zekerheidstelling

:

Een bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief
servicekosten, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde
omzetbelasting.

Huurperiode

:

5 jaar, afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurcontract

:

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte niet
ex artikel art. 7:230a BW volgens het model door de Raad
voor Onroerende Zaken in februari 2015 vastgesteld met
verhuurders aanvullingen/wijzigingen.

Huuropzegtermijn

:

12 maanden.

Huurprijsaanpassing

:

Jaarlijks, op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI),
reeks Alle Huishoudens (2000=100); voor het eerst één jaar na
de huuringangsdatum.

Omzetbelasting

:

Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met
omzetbelasting belaste prestaties verricht. Indien huurder op
enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van
rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde
verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs,
exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor
verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Opleveringsdatum

:

Per direct.
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Informatie

:

Renato Grimaldi
Tel; 020- 6271 129
Mob; 06- 21 21 67 11
E-mail: renato@grimaldi-industries.com
Grimaldi-industries.com

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer
dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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