
Zwolleweg 29 en 31, Barneveld 
Huurprijs vanaf € 1.395,00 per maand, exclusief btw. 
 
Meer informatie? Bel 030 303 5600 of kijk op cmc.nl 
                                  Bel 0342 415 589 of kijk op westeneng-makelaardij..nl  



Stijlvolle  
bedrijfsgebouwen 
met kantoorruim-
te in Barneveld! 

Kenmerken 
De totale vloeroppervlakte van  
Zwolleweg 29 bedraagt circa 190 m²,  
verdeeld over de begane grond en 
verdiepingsvloer. 
 
De totale vloeroppervlakte van 
Zwolleweg 31 bedraagt circa 260 m²,  
verdeeld over de begane grond en 
verdiepingsvloer. 
 
De bedrijfsgebouwen hebben  
opvallend veel glaspartijen en veel  
omliggend buitenterrein c.q.  
parkeerplaatsen. 
 
Reeds voorzien van een representa-
tieve kantoorruimte en comfortabele 
klimaatvoorzieningen. 
 
Goed bereikbaar via de A1 is het natio-
nale snelwegennet uitstekend te be-
reiken. 
 

Op bedrijventerrein “Harselaar-Zuid” te Barneveld zijn twee geschakelde en modieuze bedrijfsgebou-
wen voor huur beschikbaar. De bedrijfsgebouwen bestaan elk uit twee bouwlagen waarbij de begane 
grond ingericht is als bedrijfsruimte en onder andere voorzien is van drie elektrisch bedienbare  
overheaddeuren en een betonvloer. De verdieping is ingericht als kantoorruimte met o.a. een luxe  
keukenopstelling, airconditioning, vloerverwarming en meerdere kantoorvertrekken. De eerste  
verdieping is bouwkundig met elkaar verbonden. Echter zijn de geschakelde bedrijfsgebouwen ook 
per bedrijfsgebouw te huren. 
 
Zwolleweg 29 betreft een (tussen) bedrijfsunit met een beschikbaar bruto vloeroppervlakte van circa 
95 m2 gelegen op de begane grond en circa 95 m2 gelegen op de eerste verdieping. Zwolleweg 31 be-
treft een (hoek) bedrijfsunit met een beschikbaar bruto vloeroppervlakte van circa 130 m² op de bega-
ne grond en 130 m² op de eerste verdieping. Uniek in dit segment is dat zowel de voor– als achterge-
vel is voorzien van daglichttoetreding, loopdeuren en parkeerplaatsen. Daarnaast beschikt Zwolleweg 
31 over twee overheaddeuren en een eigen buitenterrein.  

Wilt u meer weten over dit geweldige pand?  
Neem dan contact met ons op. Wij bieden u graag een vrijblijvende rondleiding aan op deze locatie. 
Zo kunt u direct beoordelen of uw bedrijf zich kan huisvesten op een nieuwe plek! 



Bedrijventerrein 
Harselaar-Zuid 
heeft veel nieuw-
bouw en een  
prettige infra-
structuur. 



Indeling en voorzienin-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijfsgebouwen zullen opgeleverd 
worden in huidige staat voorzien van: 
• Separate loopdeuren; 
• Betonvloer; 
• Volledige verdiepingsvloer v.v. vloer-

afwerking; 
• Toiletruimtes begane grond; 
• Basis elektra en verlichting; 
• Verwarming middels C.V. installatie 

i.c.m. vloerverwarmingsslangen; 
• Koeling middels airconditioning; 
• Verschillende kantoorvertrekken; 
• Elektrisch bedienbare overheaddeu-

ren (circa 3.60 m breed en circa 3.30 
m hoog); 

 
Zwolleweg 29 is voorzien van één over-
headdeur. Zwolleweg 31 is voorzien 
van twee overheaddeuren, een luxe 
keukenopstelling en eigen  
buitenterrein.  
 
   
 
 
 

 
Vloeroppervlakte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmingsplan 
 
 
 
 
 
Huurprijs Zwolleweg 29 
 
Huurprijs Zwolleweg 31 
 
 

 
Zwolleweg 29 
• circa 95 m² op de begane grond; 
• circa 95 m² op de eerste verdieping. 
 
Zwolleweg 31 
• circa 130 m² op de begane grond; 
• circa 130 m² op de eerste verdieping. 
 
De genoemde metrages zijn niet be-
paald op basis van een NEN-meting en 
derhalve indicatief en vrijblijvend van 
aard. 
 
Opgenomen in het bestemmingsplan 
Harselaar-Zuid Fase 1a met de enkel-
bestemming “bedrijventerrein”. Func-
tieaanduiding categorie 3.1-4.1 van toe-
passing.  
 
€ 1.395,00 per maand, exclusief btw. 
 
€ 1.750,00 per maand exclusief btw. 
 
 

Barneveld 

Zwolleweg 29 en 31 



Btw 
 
 
 
 
 
Huurprijsaanpassing 
 
 
 
 
 
 
Betaling 
 
 
Zekerheidsstelling 
 
 
 
 
 
 
Aanvaarding 
 

Het uitgangspunt is btw belaste ver-
huur. Indien huurder de btw niet kan 
verrekenen dan zal de huurprijs met 
een nader vast te stellen bedrag wor-
den verhoogd. 
 
Jaarlijks, op basis van de wijziging van 
het maandprijs-indexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI 
alle Huishoudens (2015 = 100), gepubli-
ceerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). 
 
Huurpenningen, servicekosten en btw 
per maand vooruit. 
 
Afhankelijk van de financiële gegoed-
heid van de kandidaat een bankgaran-
tie of waarborgsom ter grootte van 
minimaal drie (3) maanden huur, in-
clusief btw. 
 
 
Q1 2023.  
 

Huurtermijn 
 
Opzegtermijn 
 
Overige condities 
 

 

In overleg. 
 
In overleg.  
 
Huurovereenkomst op basis van het 
meest recente standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). 
 
 

Barneveld 

Zwolleweg 29 en 31 















De units zijn  
gelegen op  
bedrijventerrein 
Harselaar Zuid in  
Barneveld.  
De rijkswegen A1 
bevindt zich  
op circa vijf  
autominuten  
reisafstand.  






