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Stationsstraat 79, 3811 MH Amersfoort 

Hoofdbestemming kantoorruimte
Ligging centraal gelegen (naast het NS-station en het centrum)
Oppervlakte 707 m²
In units vanaf 17 m²
Parkeerfaciliteiten overdekte parkeerplaatsen (€ 1.250,- per jaar, excl. BTW)
Huurprijs vanaf € 575,- per maand (excl. BTW)
Energielabel B

Studio offices Amersfoort
Representatief én centraal gelegen

Onze studio offices in Amersfoort vind je in het hoogwaardige en representatieve kantoorgebouw aan de Stationsstraat 79. 
De uitstekende ligging, de mooi uitgeruste studio offices en het hoogwaardige opleveringsniveau maken de Stationsstraat 79 
tot één van de betere gebouwen van Amersfoort. Het voldoet aan alle hoge eisen die je als huurder kunt stellen.

De locatie

De Stationsstraat is gelegen tussen Centraal 
Station Amersfoort en het historische 
stadscentrum. Op loopafstand zijn winkels, 
restaurants, hotels en cafés bereikbaar.

Bereikbaarheid

Per auto:
De A1 (Amsterdam – Enschede) en de A28 
(Utrecht – Zwolle) bevinden zich op circa  
5-10 minuten rijafstand.

Met openbaar vervoer:
Op loopafstand bevindt zich het NS-station 
Amersfoort CS. De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer (trein- en busverbindingen) is 
door de ligging nabij het NS-station uitstekend.



De studio offices 
kennen een rijk 
opleveringsniveau

Algemene voorzieningen:

• Gemeenschappelijke representatieve entree voorzien  
van MIVA-toilet

• 2 Personenliften
• Slagboominstallatie op basis van kentekenregistratie
• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
• Glasvezel aanwezig in het gebouw
• Gedeelde toiletgroepen 

Voorzieningen studio offices:

• Algemene ontvangst- en overlegruimte met diverse  
zithoeken en tafels

• Gezamenlijke vergaderruimte en een stilteruimte
• Systeemplafond voorzien van Ledverlichting
• Koeling en verwarming via plafonds, per vertrek regelbaar
• Internetverbinding
• Gesausde bouwkundige wanden
• Kabelgoten voor databekabeling
• Gezamenlijke pantry
• Gebruik van koffie en thee 
• Geheel gestoffeerd
• All-in huurprijs (incl gas, elektriciteit en water) 



Overzicht 
studio offices 
Amersfoort

De vermelde metrages aangeduid als v.v.o. zijn inclusief 
toedeling algemene en gemeenschappelijke ruimte.

Het metrage is ingemeten conform NEN 2580, 
meetcertificaat no. 6-039 van DVP d.d. 30 maart 2007.

 Studio b.v.o m² v.v.o. m² Prijs all-in per maand (excl. BTW)

Kantoor 1 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 2 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 3 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 4 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 5 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 6 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 7 17,1 m² 30,3 m² € 575,00

Kantoor 8 17,1 m² 30,3 m² € 575,00

Kantoor 9 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 10 21,4 m² 37,9 m² € 725,00

Kantoor 11 35,5 m² 62,8 m² € 1.200,00

Kantoor 12 45,2 m² 80,0 m² € 1.525,00

Kantoor 13 45,2 m² 80,0 m² € 1.525,00

Kantoor 14 17,1 m² 30,3 m² € 575,00

Kantoor 15 17,1 m² 30,3 m² € 575,00

Kantoor 16 17,1 m² 30,3 m² € 575,00

Kantoor 17 17,1 m² 30,3 m² € 575,00

Totaal 707,60 m²



Belangrijke informatie voor huurders

Bestemming

De bestemming is kantoorruimte. Meer Informatie over 
gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via  
onze verhuurmanagers.

Parkeren

Parkeernorm 1:55 m2. De huurprijs bedraagt € 1.250,- per 
parkeerplaats (overdekt), per jaar (excl. BTW).

Huurtermijn

Er geldt een huurperiode van 1 jaar. De opzegtermijn  
bedraagt 3 maanden.

Zekerheidsstelling

Een waarborgsom ter grootte van drie maanden all-in huur  
te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie

De huurprijs wordt jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de 
huuringangsdatum, verhoogd op basis van de  
consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door  
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is gebaseerd op het door de Raad  
voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015 vastgestelde model,  
inclusief de algemene bepalingen.

P



Dit is het mooie aan onze studio offices: 

• Praktische en moderne kantoorruimtes
• Studio offices van ongeveer 17 tot 60 m2

• Altijd instapklaar en geheel gestoffeerd
• Netwerken met andere ondernemers in je ‘eigen’ kantoor
• Op diverse aantrekkelijke locaties in onze kantoorgebouwen in heel Nederland
• Flexibele huurtermijnen (kort- en langlopende huurovereenkomsten mogelijk)
• Inclusief voorzieningen en faciliteiten zoals gezamenlijke vergader- en ontvangstruimtes, 

parkeergelegenheid met elektrische laadpalen*
• Tussentijds opschalen en afschalen van het aantal studio offices

*) De exact beschikbare faciliteiten kunnen per locatie verschillen.

Je voelt je meteen welkom bij 
Newomij studio offices. Instapklaar 
en schaalbaar. Voor ondernemers en 
organisaties die flexibel willen zijn, 
maar wel willen profiteren van een 
aantrekkelijke locatie én hoogwaardige 
voorzieningen die gemak bieden. Je 
deelt gemeenschappelijke ruimtes en 
faciliteiten met je medehuurders. Dit 
geeft een inspirerend community-gevoel.

Newomij studio offices



Waarom een studio 
office huren bij 
Newomij?

1. Altijd op een toplocatie

Onze studio offices zijn altijd gunstig gelegen. Vaak gaat het om 
zichtlocaties, dicht bij uitvalswegen, goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer en vlakbij het centrum.

2. Hoogwaardig afwerkingsniveau

De studio offices zijn kwalitatief goed afgewerkt en beschikken 
minimaal over energielabel C. Heb je bijzondere plannen of speciale 
wensen over de afwerking? Wij gaan daarover graag in gesprek.

3. Optimale dienstverlening

Wij houden van tevreden huurders en bieden daarom hoogwaardige 
service. Ook op de lange termijn. Ontstaan er tijdens de huurperiode 
specifieke vragen of nieuwe wensen? Wij denken mee met de 
realisatie.



Wil je meer 
weten over de 
mogelijkheden  
van onze  
studio offices?

  Onno Op De Coul

  Verhuurmanager studio offices
  o.opde.coul@newomij.nl
  +31 6 20 81 85 32

  Duco Klynstra

  Assetmanager Commercieel
  d.klynstra@newomij.nl
  +31 6 22 43 03 91

Locaties Newomij 
studio offices 

Amersfoort
Baarn
Hilversum
Naarden
Zeist



Newomij: voor Nederlands vastgoed 
met een blijvende waarde

Bij Newomij – een oer-Hollands familiebedrijf – zetten we ons sinds 1958 in 
voor kwalitatief en duurzaam Nederlands vastgoed. Om in te wonen, werken 
en winkelen. Newomij staat onafhankelijk en sterk in de vastgoedmarkt en 
streeft naar langdurige samenwerkingsrelaties met haar partners, huurders 
en klanten. We bouwen aan een vastgoedportefeuille met hoogwaardig 
Nederlands vastgoed. En bieden beheer en consultancy voor VvE’s en 
vastgoedfinancieringen voor beleggers.

Koningin Wilhelminalaan 31
1411 EL Naarden

bog@newomij.nl
088 639 66 45


