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Gorinchem, Edisonweg 30  
 

Kantoorruimte met buitenterrein 

 

 

 

Adres   Edisonweg 30 

   Gorinchem 

Soort   Kantoorruimte met parkeerterrein 

Perceeloppervlakte circa 3.150 m² 

Type aanbod  huur 

Huurprijs  € 105,-- p.m² 

Parkeerplaatsen circa 75  

Beschikbaar per in overleg  
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Beschrijving: 

Algemeen: 

Dit zeer goed onderhouden kantoorgebouw is gelegen op het Gorinchemse industrieterrein 

Oost I. Dit industrieterrein is direct gelegen aan de rijksweg A15, bij afslag Gorinchem Oost.  

 

Indeling:  

Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 1.250 m
2
 is als volgt verdeeld:  

Begane grond:  Verhuurd! 

representatieve entree 

ruime ontvangsthal, met balie, ca. 40 m² 

2 toiletten 

grote kantine met complete pantry ca. 120 m² 

kantoorruimte ca. 525m
2 

 

1e verdieping:  kantoor ca. 550m
2
  

2 toiletten  

vide ca 40 m²  

 

Dakopbouw:  via vlizotrap is hier de technische ruimte te bereiken.  

 

Opleveringsniveau  

- gemetselde gevels; 

- beglazing dubbele beglazing met gedeeltelijk te openen ramen; 

- betonnen vloer, in de meeste ruimten afgewerkt met vloerbedekking; 

- aluminium kozijnen bezet met helder niet-spiegelend isolatieglas;  

- individueel regelbare klimaatbeheersing;  

- kabelgoot voor telefoon. elektra en datanet;  

- luxe afgewerkte toiletgroepen;  

- serveruimte met airco;  

- nieuwe vloerbedekking;  

- scheidingswanden (conform huidige indeling);  

- kabelgoten;  

- entree met trap naar verdieping;  

- systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;  

- zonwering op de zonbelaste gevels;  

 

Kadastrale gegevens: 

Gemeente: Gorinchem 

Sectie:  F 

Nummer: 3817 

Groot:  31 a 50 ca 
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Omzetbelasting:  

Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder 

een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze 

zogenaamde ‘opteringsverklaring’ zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door 

huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste 

gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat 

 

Huurprijs: 

De huurprijs bedraagt 105,-- p.m² exclusief BTW.  

Parkeerplaatsen  € 200,-- per plaats per jaar. 

Pand beschikt over eigen Nuts aansluitingen: Elektra, gas en water. De huurder is zelf 

verantwoordelijk voor de toevoer en tijdige betaling hiervan. Huurder is vrij voor de keuze 

van de leverancier. 

 

Huurtermijn:  

5 jaar met een optieperiode van vijf jaar. Huurovereenkomst zal op basis van het standaard 

model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) opgesteld worden.  

 

Huurprijsaanpassing:  

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het 

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens 

(2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

 

Zekerheidsstelling huur:  

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW. 

 

Bijzonderheden: 

In overleg met verhuurder is het mogelijk om vanaf 600 m² te huren. 

Pand wordt voorzien van een andere voorgevel.  

 

 

Datum van oplevering:  

In overleg. 

 

 

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding 

of offerte mag worden beschouwd.  

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 


