
PROJECT: PAULINA | HONDERDLAND 1034-1036

HUUR



INHOUDSOPGAVE

• Plangebied - Honderdland Fase 2

• Projectinformatie

• Beschikbaarheid

• Duurzaamheid

• Opleveringsniveau

• Huurvoorwaarden & servicekosten

• Architect: Moen & van Oosten



HONDERDLAND FASE 2



HONDERDLAND FASE 2

• Uitstekende zichtlocatie tussen turborotondes 
Westerleeplein en Maasdijkplein

• Gelegen aan de entree van ondernemend 
Westland

• Focus op AGF en aanverwante activiteiten

• Bedrijventerrein van 100 hectare

• Gerenommeerde ‘buren’ zoals Nature’s Pride, 
Growers United, Cool Control, Greenpack, PB Tec
etc. 



PROJECTINFORMATIE 

• Functiemenging in het atrium op de 1e verdieping met 
wisselende horeca- en dienstverlenende activiteiten, 
flexplekken, vergaderruimtes en terras. 

• Voorzien van unieke binnentuin 

• Semi-overdekt parkeerterrein

• Ca. 4.000 kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen

• 109 parkeerplaatsen

Indicatieve indeling begane 
grond met unieke 
binnentuin en technische 
ruimtes. 



PROJECTINFORMATIE 

• Multi-tenant 

• Deelverhuur tot 2 gebruikers per verdieping

• Oplevering Q3 2022 

• Zeer hoogwaardig opleveringsniveau 

• 2 liftinstallaties

• Semi overdekt parkeerterrein

Indicatieve indeling 1e

verdieping met (dag)horeca, 
dienstverlening, flexplekken 
en vergaderfaciliteiten.



PROJECTINFORMATIE 

Plattegronden 2e en 3e

verdieping. Indeling nader te 
bepalen. Deelverhuur 
bespreekbaar per zijde. 



PROJECTINFORMATIE 

Plattegronden 4e verdieping met dakterras en doorsnede



BESCHIKBAARHEID

• 3e en 4e verdieping volledig verhuurd /  1e verdieping 
horecaconcept en flexplekken in het atrium

• 2e verdieping volledig beschikbaar

• 1.289 m2 VVO kantoorruimte

• 104 m2 VVO aandeel in de gemeenschap

• Deelverhuur vanaf 636 m2 VVO kantoorruimte excl. aandeel 
gemeenschap 

• 22 parkeerplaatsen op het semi-overdekte parkeerterrein

• In overleg mogelijkheid tot uitbreiding parkeerplaatsen NEN 2580 meting – 2e etage



DUURZAAMHEID 

• Binnentuin onderdeel van klimaatbeheersing

• Warmtepompsystemen/luchtbehandelingskasten

• Opwekking d.m.v. zonnepanelen (235 stuks)

• Klimaatbeheersing d.m.v. klimaatplafonds
• Nieuwe en duurzame klimaattechniek, snelle werking van koelen en verwarmen
• Werkt met stralingswarmte 



OPLEVERINGSNIVEAU 

• Gesausde wanden

• Afgesmeerde kanaalplaatvloer

• Klimaatplafond (zie afbeelding) met LED verlichting

• Camerabeveiliging algemene ruimtes

• Toegang middels TAG systeem

• Automatisch slagboom/hekwerk 

• Voldoende Wcd’s voor de diverse werkplekken

• Eigen Cbizz glasvezelaansluiting – excl. databekabeling

• Zelfstandige toiletgroepen met voorportaal Impressie klimaatplafond



HUURVOORWAARDEN 

• 5 + 5 jarige huurovereenkomst

• Huurovereenkomst conform ROZ model 
Kantoorruimte 2015

• Oplevering medio Q3 - 2022

• Huurprijsherziening per jaar

• Huurbetaling per maand vooruit

• Huurprijs: € 155 ,- per m2 per jaar excl. BTW

€ 10,- per m2 per jaar excl. BTW 

• Servicekosten: € 20,- per m2 per jaar excl. BTW

• Waarborgsom/bankgarantie t.g.v. 3 maanden huur incl. 
BTW & servicekosten.



SERVICEKOSTEN 

• Beveiligingsdienst & beveiligingsinstallatie 
(algemene ruimtes)

• Brandmeldinstallatie & brandpreventie

• Schoonmaak algemene ruimtes

• Glasbewassing buitenzijde & glasbewassing 
algemene ruimtes binnenzijde

• Terrein- en groenonderhoud

• Glasverzekering - buitenzijde

• Afvalverwerking

• Regulier & periodiek onderhoud in algemene ruimtes 
en aan bouwkundige zaken 

• Onderhoud groenvoorzieningen inpandig en terrein

• Zakelijke lasten (zuiveringsheffing)

• Collectieve vuilafvoer d.m.v. rolcontainers

• Onderhoud technische installaties, waaronder
• Klimaatinstallaties / Warmtepompsystemen
• Brandmeldinstallatie (incl. doormeldingen)
• Zonnepanelen / Buffervat
• Liftinstallatie / sprinklerinstallatie 
• Glazenwassersbalkon

• Over vermelde leveringen en diensten verschuldigde 
omzetbelasting;

• Administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, te 
vermeerderen met BTW



ARCHITECT: MOEN EN VAN OOSTEN 

Bedrijventerrein Honderdland krijgt een stoer en groen kantoorgebouw.

Het multi-tenant kantoorgebouw bevindt zich op de kop van eiland II, onderdeel van de laatste fase van de 
uitbreiding van Honderdland te Maasdijk. Het plan kenmerkt zicht door een centrale as die over het eiland loopt. 
Het ontwerp wordt rondom deze as gecomponeerd. Op de half-verharde randen van het eiland wordt de 
parkeergelegenheid gesitueerd, ontsloten door een éénrichtings rondweg. Hierbij ontstaat een centraal vlak met 
grind waarover een groene loper gelegd wordt.

Het gebouw wordt opgetild ten opzichte van het maaiveld en middels een grote trappartij en twee lichtgevende 
kernen ontsloten met het terrein, waardoor een overdekt parkeergebied ontstaat. De centrale as wordt doorgezet 
in het gebouw in de vorm van een atrium waarin de groene loper als botanische tuin terugkomt met in de grond 
wortelende tropische bomen. Boven het atrium bevindt zich een groen dakterras. Links en rechts van het atrium 
zweven de kantoorvleugels die middels de lichtgevende kernen en een lange trappartij worden ontsloten.

De kantoorverdiepingen worden omkaderd met lichte aluminium gevelbanden die als glazenwassersbalkon en 
vaste buitenzonwering dienen. Lange hangplanten zakken het atrium in vanaf de gevelbanden en balkons.



ARCHITECT: MOEN EN VAN OOSTEN 

De eerste verdiepingsvloer wordt gebruikt als semi-publieke ruimte met een flexibele inrichting waarbinnen 
flexwerkplekken, vergaderruimtes, aansluitende voorzieningen en een horeca gelegenheid worden geprojecteerd.

Duurzaam ontwerp

Het atrium wordt een belangrijk onderdeel in de duurzame klimaatbeheersing van het kantoor, de groene long 
van het gebouw. Het gebouw gebruikt warmtepompen en de benodigde elektriciteit wordt opgewekt door middel 
van zonnepanelen. Met bewuste materiaalkeuzes volgens de Cradle to Cradle filosofie worden stappen gezet 
richting een circulair gebouw.

Bron: 



MEER INFORMATIE? 

Neem contact met ons op! 

Honderdland 1042, 2676 LV Maasdijk 

0174 – 282 555

www.batenburg-bhv.nl

info@batenburg-bhv.nl


