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TE HUUR 
 

“Prismatrium” 
Hogehilweg 18 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oppervlakte: 3.199 m² 
Parkeerratio: 1:63 m² v.v.o. (evt extra beschikbaarheid in overleg) 
Huurprijs:  EUR 150,- per m² (v.v.o.)
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Het “Prismatrium” is een in 2011 geheel gerenoveerd kantoorgebouw van 3.199 m² v.v.o met 
uitstekende parkeermogelijkheden. Het is centraal gelegen in het kantoren gebied van Amsterdam 
Zuid Oost, op slechts 15 minuten afstand van Schiphol en op loop afstand van het Winkelcentrum 
“De Amsterdamse Poort” waar men grote verscheidenheid aan eetgelegenheden vindt. 
Tijdens de renovatie zijn niet alleen het nu indrukwekkende entree en de vide gerestyled, maar 
zijn ook de installaties vernieuwd en de etages geheel gerenoveerd waardoor het pand een 
hoogwaardig opleveringsniveau heeft. 

 
Omgeving: 
Het kantoorgebied heeft een brede verscheidenheid aan bedrijven, winkels en uitgaans 
gelegenheden waaronder Ziggo Dome, Heineken Music Hall, Pathé bioscopen, “Amsterdam 
Arena”, “Arena winkelboulevard” en het winkelcentrum “De Amsterdamse Poort” is het een 
kleurrijk gebied. Met betrekking tot bedrijvigheid zijn vooral sectoren als de zakelijke en financiële 
dienstverlening ruimschoots vertegenwoordigd. Enkele voorbeelden van bedrijven in dit gebied 
zijn: Graydon, Cisco Systems, Telfort, ING, ABN Amro en Deutsche Bank die zich zeer recentelijk 
in Amsterdam Zuidoost heeft gevestigd. Daarnaast zijn er meerdere hotels in de directe omgeving. 

 
Oppervlakte: 
Het gebouw bestaat uit 3.199 m² v.v.o. kantoorruimte, verdeeld over de begane grond en 4 
bovengelegen verdiepingen. Momenteel is ca. 446 m² kantoorruimte (v.v.o.) voor verhuur 
beschikbaar, verdeeld als volgt: 

 
Begane grond:  536,85 m² v.v.o. - Verhuurd 
Eerste verdieping:  665,76 m² v.v.o. - Verhuurd 
Tweede verdieping: 446,00 m² v.v.o. - Beschikbaar 
Derde verdieping:  300,00 m² v.v.o. - Verhuurd 
Vierde verdieping:  664,62 m² v.v.o. - Verhuurd 

 
Deelverhuur is mogelijk vanaf halve etages (units van 198 en 469 m²). 

 
Bovenstaande metrages zijn vastgesteld conform NEN 2580 meetcertificaat voor verhuurbare 
oppervlakten, waarbij de algemene ruimte op de begane grond pro rata is toebedeeld aan de 
verdiepingen. 

 
Opleveringsniveau: 
Algemeen: 

Fraaie entree met grote vide en lichtstraten naar de lift. 

Nieuwe CV-installatie (2011). 

Mechanische topkoelings-/luchtbehandelingsinstallatie (2011). 

Tussenmeters elektra per etage. 

Centrale serverruimte op de begane grond voorzien van airconditioning en brandwerende 
muren, met afsluitbare patchkasten. 

Volledig gerenoveerde dames- en herentoiletvoorziening per etage (2011). 

Tweetal liften (volledig gerenoveerd). 

Intercom / deuropener en slagboominstallatie. 

Energielabel C. 

Glasvezel aansluiting voor snel internet, in het pand aanwezig. 

Koffie-corner op de begane grond (nog te realiseren). 

Vergaderruimte met conference call faciliteiten. 
Fietsenstalling.
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Gehuurde: 

Systeemplafonds met energiezuinige verlichtings armaturen met beweging sensoren. 

Afgewerkte vloeren. 
Afgewerkte wanden. 

Luxe pantry met diverse inbouwapparatuur. 

Kabelgoten t.b.v. data-, stroom- en telefoniebekabeling. 

Verwarming middels radiatoren. 
Draai- /kiepramen. 

Begane grond deels voorzien van zonwering. 
 
Parkeren: 
Parkeerratio van 1:63 m² v.v.o. De 51 parkeerplaatsen zijn gelegen op een eigen, verlicht, 
afgesloten niet overdekt parkeerterrein rondom het gebouw. In overleg is er op een naastgelegen 
parkeerterrein beschikbaarheid van extra parkeerplaatsen. 

 
Huurprijs: 
Kantoorruimte in gerenoveerde staat: Euro 150,- per m² (v.v.o.) per jaar, te vermeerderen met 
BTW (21% BTW van toepassing). 

 
Parkeerruimte: Euro 1200, - per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW (21% BTW 
van toepassing). 

 
Servicekosten: Voorschot service kosten Euro 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW, op 
voorschotbasis en op basis van nacalculatie (21% BTW van toepassing). 

 
Indexering: Jaarlijks voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, op basis van de wijziging van 
het maandprijs-indexcijfer volgens de consumenten prijsindex( CPI) reeks CPI-Alle huishoudens 
(2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 
BTW: Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan 
worden gebracht, geldt een ander te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijzen (21% BTW 
van toepassing). 

 
Huurtermijn:   5 jaar, in overleg bespreekbaar. 
Verlengingstermijn: 5 jaar, in overleg bespreekbaar. 
Huur opzegtermijn: 12 maanden voor het einde van elke huur periode. 
Beschikbaarheid:  Per direct. 
Aanvaarding:  In overleg. 

 
Huurprijsbetaling: In kwartaaltermijnen per vooruitbetaling te voldoen. 

 
Zekerheidsstelling: Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met 
servicekosten en BTW. 

 
Er zullen in het pand nog enkele werkzaamheden plaatsvinden, zoals renovatie van de 
buitengevel, het realiseren van de centrale serverruimte, de Koffie-corner, het verfraaien van de 
groenvoorziening rondom het pand en parkeerterrein, tevens worden er nog enkele buiten- 
zitplaatsen aan de zijkant het pand gerealiseerd en wordt er een display in de hal aangebracht 
met bedrijfsnaam vermelding.
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Bereikbaarheid Prismatrium: 
Het gebouw is zeer goed bereikbaar en centraal gelegen op ca. 15 minuten vanaf Schiphol en het 
centrum van Amsterdam en op loopafstand naar treinstation Bijlmer. 

 
Per Openbaar vervoer: 
Metro: Het Prismatrium ligt nabij metrostation Bullewijk vanwaar metrolijn 54 via Amsterdam 
Amstel naar Amsterdam Centraal station gaat en metrolijn 50 via station Rai, Sloterdijk, Zuid/WTC 
en Lelylaan naar station Sloterdijk. 

 
Trein: Het Prismatrium ligt op 10 minuten loopafstand van treinstation Bijlmer waar diverse treinen 
vertrekken naar Amsterdam Centraal, Schiphol, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, 
Amersfoort, Arnhem, Zwolle en Enschede. Verder stoppen daar diverse bussen als ook de metro. 

 
Bus: Vanuit de regio is Amsterdam Zuidoost en station Bijlmer ArenA per streekbus goed te 
bereiken met de lijnen 29, 158, 174, 177 en 178 alsmede de Zuidtangent. Deze heeft een directe 
verbinding met onder meer: Almere, Purmerend Haarlem en Hoofddorp etc. 

 
Per eigen vervoer: 
Het Prismatrium is via vele hoofdwegen te bereiken en heeft korte uitvals wegen naar de A1( 
Amersfoort - Amsterdam), A2 (Utrecht – Amsterdam), A9 (Alkmaar – Diemen) en de ringweg 
Amsterdam A10. 

 



Foto impressie 
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Plattegrond 2e verdieping  

 

 

 


