
Te huur Lange Hofstraat 16, Zutphen 

Monumentaal kantoorpand genaamd “UTRECHT” in 4 lagen.

Momenteel is dit pand als kantoor en als maatschappelijk doeleind in gebruik.

LIGGING
In het centrum van Zutphen, dichtbij het 's-Gravenhof, Walburgkerk en 
Gemeentehuis, staat dit bijzonder fraaie monumentale KANTOORPAND.
5 minuten loopafstand van de IJssel en 10 minuten loopafstand van het 
station.

PARKEREN 
Ruime betaalde parkeergelegenheid op het 's-Gravenhof en in omgeving.

HISTORIE
De geschiedenis van dit pand gaat ver terug in de historie. Al in 1356 wordt dit 'huis' genoemd als herberg 
met de naam 'tabernam dictam Utrecht' (herberg genaamd Utrecht). Het pand heeft vele originele 
kenmerken uit diverse bouwperioden.

OPPERVLAK 
KELDER 140 m2
BEGANE GROND 200 m2
1E VERDIEPING 165 m2
2E VERDIEPING 140 m2
GROTE ZOLDER

TOTAAL ca 645 m2

BEGANE GROND
Ruime entree, grote hal, receptie, garderobe, royale kantoren, keuken, kantine/leslokaal, dubbele 
toiletvoorziening met douchegelegenheid, bergruimte en cv ruimte(nieuwe cv-ketel). 
Vloerbedekking, verlichting, noodverlichting, stucplafonds en deels zware oude gebinten in het zicht.. 
Achteringang via Rode Torenstraat met binnenplaats en overdekte fietsenstalling.
Brede authentieke trap naar 1e verdieping.

1e VERDIEPING 
Kantoren, zeer groot leslokaal/vergaderruimte, dubbele trap naar 2e verdieping. Vluchttrap.

2e VERDIEPING 
Kantoren, waarvan één grote open kantoortuin, bergruimte en dubbele toiletvoorziening en pantry.

ZOLDER 
Zeer grote zolder met mogelijkheden.

KELDER 
Vanuit de centrale hal gaat een stenen trap naar 2 gewelvenkelders (ook CV). Gewelvenkelders zijn van 
buitenaf bereikbaar. Stahoogte 2,4m. Uitstekend geschikt als archief- bergruimte.

HUURTERMIJN 5 jaren

HUUROPTIES telkens een verlenging met 5 optiejaren

INGANGSDATUM 1 januari 2013

HUURPRIJS € 45.000,- ex BTW per jaar
DEELVERHUUR MOGELIJK
BG + 1e verd + kelder € 32.500,- ex BTW
2e verd + zolder € 12.500,- ex BTW

Deze brochure is zorgvuldig opgesteld, doch er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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