
TE HUUR

ca. 1.247 m² - beschikbaar vanaf 300 m²

heerlen@boek-offermans.nl  |  +31 (0)45-574 32 33

Kantoorruimte CBS-weg 11 6412 EX Heerlen

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

€125,- per m² per jaar



Omschrijving
Algemeen

In dit markante kantoorobject gelegen op korte loopafstand van het NS- en busstation van Heerlen bieden
wij u op de D-vleugel kantoorruimte aan ter grootte van ca. 1.247 m² VVO verdeeld over 2 verdiepingen.
Het opleveringsniveau van deze ruimte is zeer hoog en is uitermate geschikt voor een moderne manier van
werken, waarin een combinatie van zowel ruime kantoortuinen alsmede enkele kantoorkamers mogelijk is.
Het object beschikt over een mijnwaterinstallatie ten behoeve van het verwarmen en koelen van het
gebouw. De ruimtes zijn o.a. voorzien van systeemplafond met inbouwarmaturen, tapijttegels, binnen- en
buitenzonwering, kabelgoten met elektrabekabeling, databekabeling en brandveiligheidsvoorzieningen.
Per bouwlaag zijn gescheiden dames- en herentoiletten aanwezig alsmede een mindervalidentoilet. Tevens
beschikt het gehele object over een centraal gestoffeerd trappenhuis en 2 liften. 





Voorzieningen


In overleg met de zittende huurder ‘CBS’ kan gebruik gemaakt worden van onder andere beveiliging en
bedrijfskantine-catering. 
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Kenmerken
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Huurprijs
€ 125,- per m² per jaar excl. btw.

Huurprijs parkeerplaats
€ 950,- per jaar excl. btw.

Servicekosten
€ 35,- per m² per jaar excl. btw.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar.

Opleveringsniveau
In huidige staat.

Verleningstermijn
Met aansluitende periode van telkens 5 
(vijf) jaar.

Opzegtermijn
12 (twaalf) maanden.

Betalingen
Bij voorkeur huur per drie maanden 
vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van drie 
maanden huur en servicekosten.

Indexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van 
het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-
Alle huishoudens (2006=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS).

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het 
standaardmodel van de Raad voor 
Onroerende zaken (ROZ), model juli 
2014.



Indeling

4CBS-weg 11 | Heerlen

Metrage

1e verdieping - kantoorruimte - 329 m²

2e verdieping - kantoorruimte - 918 m²

Totaal ca. 1.247 m²




Het metrage is exclusief de toebedeling van 
het aandeel in de gemeenschappelijke ruimte 
op de begane grond.

Parkeren

In de parkeergarage behorend bij het 
complex zijn 34 parkeerplaatsen beschikbaar. 
Deze worden naar rato verdeeld. De kosten 
voor een parkeerplaatsen bedragen € 950,- 
per jaar excl. btw.



Plattegronden
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Plattegronden
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Heerlen

Sectie
R

Nummer
4049

Perceelgrootte
17.785 m²



Ligging
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Bereikbaarheid
Dit volledig instapklare kantoorobject is uitermate goed bereikbaar met het openbaar vervoer daar deze 
aan de overzijde, op enkele minuten loopafstand, van het NS-Station Heerlen en het centrale busstation 
gelegen. Met eigen vervoer beschikt dit object op een goede aansluiting met de N281 richting Maastricht, 
Antwerpen en Eindhoven door de ligging nabij de nieuwe Cityring en zijn de op- en afritten van de A2 en de 
A76 op één autominuut afstand gelegen.





Bestemmingsplan


Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Heerlen-Stad Noord', vastgesteld op 29 september 
2015. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'Kantoor'. U dient zelf bij de gemeente Heerlen 
te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.
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De geschiedenis van Heerlen gaat ver terug.
De Romeinen stichtten er een nederzetting
met de naam Coriovallum en bouwden er
een thermencomplex. Op dit moment telt
Heerlen 86.826 inwoners en is hiermee de 4e
grootste gemeente van Limburg.

Op cultuurhistorisch gebied kun je je hart
ophalen in kasteel Hoensbroek of het
Thermenmuseum. Voor de winkelliefhebbers is
er natuurlijk de grootste woonboulevard van
Europa waar je urenlang kunt 'shoppen'. In
Heerlen is altijd wel iets te doen. Of het nu
gaat om sportiviteit, muzikaliteit of hilariteit:
Heerlen bruist!

Gemeente Heerlen 

Heerlen bruist!
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Even voorstellen
Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venray en Venlo) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service


De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars,
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

KANTOOR HEERLEN
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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


