
Het moderne kantoorverzamelgebouw (ondernemingscentrum Zutphen) is gelegen op een
toplocatie en biedt nu optimale flexibiliteit in kantoorhuur aan volgens de formule:

Move in, Move out
Dit houdt in dat het mogelijk is de kantoorruimtes vanaf 
18,9 m2 (bvo) voorzien van tapijt en eventuele 
tussenwanden, binnen 24 uur na overeenstemming, te 
betrekken met een opzegtermijn van 6 maanden en een 
huurcontract voor onbepaalde tijd.

Het nieuwe, regionaal opererende Hof Van Zutphen 
concept voor kantoorverhuur heeft betrekking op een 
gedeelte van het zeer representatieve kantoorverzamel-
gebouw, met een totale oppervlakte van ca 3.500 m2 (bvo).

Wij bieden u moderne kantoorruimtes aan vanaf 18,9 m2 (bvo) voorzien van tapijt, eventuele 
tussenwanden, airco en gebruiksklare communicatie- en informatiediensten (o.a. telefoonaansluiting). 
Ook bestaat de mogelijkheid op per dagdeel een vergader- of congresruimte te huren.

In het kantoorverzamelgebouw, waarin op de begane grond een centrale receptie, een Brasserie 
Lunchroom en het kantoor van VVN- regio Oost is gevestigd, ontstaat door de diversiteit van de 
ondernemers vanzelf een zakelijke wisselwerking. Het ondernemingscentrum Zutphen is eenvoudig te 
bereiken met de auto, maar ook met het openbaar vervoer. Er is ruime parkeergelegenheid op eigen 
terrein aanwezig.

Het ondernemingscentrum Zutphen is een blikvanger op een prominente plek gelegen aan de rand 
van het stadscentrum van Zutphen en direct aan de n348. In een van de mooist landschappelijke 
gebieden van Nederland is het gebouw gevestigd aan de Industrieweg 85, 7202 CA te Zutphen

Kortom, het ondernemingscentrum Zutphen is een meeting point van allure!

Kantoren en Magazijnruimte

Voor inlichtingen en bezichtiging
Tel 0575-549962
Fax 0575-549964
email: info@hofvanzutphen.nl



Object     : Hof van Zutphen
Adres     : Industrieweg 85, 7202 CA Zutphen
Type     : Kantoorruimte
Oppervlakte    : Units vanaf ca 18,9 m2 bruto ca 14 m2 netto
Vergoedingsom   : vanaf € 250 incl. water, gas en electra* exclusief B.T.W.
Gebruikovereenkomst  : standaard huurovereenkomst
Gebruikstermijn   : onbepaalde tijd
Opzegtermijn    : 6 maanden
Waarborgsom    : 3 maanden huurprijs + B.T.W. (geldigheid Bankgarantie 
      6 maanden na einde huurovereenkomst)
Ingangsdatum   : per direct

Bijzonderheden:

 · Voldoende parkeerruimte op terrein om het pand.
 · Voorzieningen aanwezig voor communicatie.
 · Kantoorruimte is voorzien van systeemplafonds, kabelgoten, airco, vloerbedekking en kasten.
 · Meubilair kan in overleg blijven staan.
 · Per verdieping gezamenlijkgebruik van pantry en toiletunit.
 · Verwarming is na kantoortijd zelf aan te passen / te bedienen*.
 · WOZ gebruikersdeel wordt doorberekend indien aanslag bij verhuurder wordt ingediend.
 · Prijs is exclusief internet. Glasvezel wel aanwezig.
 · Gebruik, onderhoud, controle en herstelwerkzaamheden aan/van door verhuurder geplaatste 
   technische installaties (liften,luchtbehandeling, verwarmings-, warmwater-, zwakstroom-, 
              noodstroom- en brandmeldinstallaties en signalerings- en bewakingsapparatuur).
 · Onderhoud buitenterrein en terreinverlichting alsmede energiekosten terreinverlichting.
 · Schoonmaken algemene ruimten.
 · Wassen beglazing algemene ruimten (binnen en buitenzijde) 1 x per 3 maand.
 · Wassen beglazing gehuurde buitenzijde 1 x per 3 maand.
 · Glasverzekering van ramen in de buitengevels.
 · Reinigingsrechten en huur gezamenlijke vuil- en papiercontainer.
 · WOZ gebruikersdeel wordt doorberekend indien aanslag bij verhuurder wordt ingediend.

Aan deze vrijblijvende huur aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.
* uitgaande van normaal gebruik

Kijk ook op onze website www.hofvanzutphen.nl

Huuraanbieding Industrieweg 85, Zutphen 



Begane grond

Verhuurd
€ 1100



Eerste verdieping

Verhuurd

Prijs op aanvraag (77m2, 49m2, 68m2)

25m2 of 32m2 € 400

24m2 € 385

65m2 € 1000

20m2 € 315

43m2 of 30m2 € 500

20m2 € 300

20m2 € 330

15m2 € 250

Prijs op aanvraag


