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Specificaties 

 
Object 

Ca. 3.910 m² bvo nieuwbouw kantoor gelegen op het World Food Center op kavel C (voormalig parkeerterrein 

Frisokazerne). Het perceel is ca. 1.900 m2 eigen grond. Het verhuurbaar vloeroppervlak is ca. 3.555 m2 en 

bestaande uit de volgende ruimten: 

 

Begane grond, 988 m2 vvo 

• Unit 0.0, 185 m2 vvo (gemeenschappelijke ruimte, waaronder entree, werkcafé in het atrium, inpandige 

fietsenstalling, collectieve vergaderruimte, toiletten en douches) 

• Unit 0.1, 301 m2 vvo (onder optie) 

• Unit 0.2, 197 m2 vvo (onder optie) 

• Unit 0.3, 305 m2 vvo (gedeeltelijk onder optie) 

 

1e verdieping, 991 m2 vvo 

• Unit 1.0 64 m2 vvo (gemeenschappelijke ruimte, waaronder toiletten, lift en trappenhuizen) 

• Unit 1.1, 301 m2 vvo 

• Unit 1.2, 124 m2 vvo 

• Unit 1.3, 197 m2 vvo 

• Unit 1.4, 305 m2 vvo 

 

2e verdieping, 941 m2 vvo 

• Unit 2.0, 54 m2 vvo (gemeenschappelijke ruimte, waaronder toiletten, lift en trappenhuizen) 

• Unit 2.1, 301 m2 vvo (onder optie) 

• Unit 2.2, 155 m2 vvo (onder optie) 

• Unit 2.3, 159 m2 vvo (onder optie) 

• Unit 2.4, 272 m2 vvo (onder optie) 

 

3e verdieping, 635 m2 vvo 

• Unit 3.0, 106 m2 vvo (gemeenschappelijke ruimte, waaronder toiletten, lift, trappenhuizen, pantry en 

toegang tot het dakterras) 

• Unit 3.1, 257 m2 vvo 

• Unit 3.2, 272 m2 vvo (onder optie) 

 

Bouwkundige uitgangspunten 

• Betonnen fundering (op palen 5 m1), Betonvloer begane grond; 

• Houten CLT vloeren met cementdeklaag verdiepingen (onderkant vloer CLT, bovenkant cement); 

• Houten casco; houten kolommen en balken, CLT vloeren verdiepingen, Kalkzandsteen 

(dragende)wanden; 

• Aluminium kozijnen. 2/3 open (glas) 1/3 dichte panelen; 

• Cementdekvloeren; 

• Entree met tourniquet; 

• Dakbedekking. Groendak met zonnepanelen. Vloerafwerking bij dakterrassen; 

• Dak voorzien van aanlijnbeveiligingspunten; 

• Zonwering zuidgevel; 

• Lift en twee trappenhuizen (houten trappen). 
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Installaties uitgangspunten 

• Hemelwaterafvoer; 

• Liftinstallatie (personenlift); 

• Meterkast bij intree, per compartiment een groepenkast (of per verdieping); 

• Elektra-installatie t/m de groepenkasten; 

• Basisverlichting-installatie voor kantoorgebruik; 

• Luchtbehandeling inclusief koeling voor kantoorgebruik; 

• Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie; 

• Vloerverwarming voor kantoorfunctie. 

 

Utilities uitgangspunten 

• Elektra-aansluiting voor kantoorgebruik 

• Water-aansluiting voor kantoorgebruik 

• Optie 1: Individuele luchtgekoelde warmtepomp (gecombineerde opwekking warmte/koude); 

Optie 2: aansluiting op warmtenet Ede (individuele aansluiting) voor warmte en koude; 

• PV-panelen. 

 

Opleverniveau uitgangspunten 

• Entreeruimte en atriumruimte en overige gemeenschappelijke ruimten voorzien van vloer en 

wandafwerking. Vloertegels, afgewerkte betonvloer of PVC en sauswerk wanden; 

• Sanitair groep per verdieping volledig afgewerkt conform SO (vloer- en wandtegels tot plafond); 

• Pantry per verdieping (keukenblok met apparatuur, vaatwasser, spoelbak, koelkast); 

• Alle gemeenschappelijke ruimten voorzien van basisverlichting aan plafond; 

• Alle gemeenschappelijke ruimten voorzien van wcd’s; 

• Patchkastruimte op de begane grond voorzien van wcd’s, afzuiging en koeling; 

• Schoonmaakberging op de begane grond voorzien van spoelbak/kraan, vloer en wandtegels; 

• Baliemeubel in de entreezone, voorzien van wcd’s en data-aansluiting; 

• Alle kantoor/lab-units kaal (geen vloer- en wandafwerking) en open ruimte. Per kantoor/lab-unit een 

groepenkast met data-aansluiting naar de patchruimte. Per kantoor/lab-unit een aansluitingen voor een 

pantry; 

• Dakterrassen voorzien van hekwerk en vloer (bijvoorbeeld een vlonder). 
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Opleverdatum 

Geplande oplevering 2e helft 2022 

 

Financieel 

Huurprijs   € 160 per vvo / jaar 

Servicekosten   € pm per vvo / jaar 

Inbouwpakket   € pm (turnkey oplevering is mogelijk) 

Parkeerplaatsen pm aantal € pm 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

Huurvoorwaarden 

 

Huurcontract: ROZ-contract 

 

Huurperiode: 5 + 5 jaar 

 

Opzegtermijn: 12 maanden 

 

Betaling: per kwartaal vooruit 

 

Huurindex: jaarlijks op basis van inflatie (CPI) 

 

Zekerheidstelling: bankgarantie/ waarborgsom 3 maanden betalingsverplichting 

 

Omzetbelasting: Met BTW belaste verhuur 

 

Parkeren 

Er is een tijdelijk parkeerterrein beschikbaar gesteld naast het gebouw. Dit parkeerterrein komt in de toekomst 

komt te vervallen. In dat geval zal er een nieuwe parkeeroplossing aangedragen worden. Huurder zal tegen nader 

overeen te komen voorwaarden gebruik maken van de toekomstige (gebouwde) parkeervoorziening. 
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