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KANTOREN 
Deze twee moderne kantoortorens zijn gelegen op een (A-) zichtlocatie aan de rijksweg A58.
Ze hebben daardoor een aanzienlijke attentiewaarde met ca. 120.000 voertuigen die er dagelijks 
passeren. Het kantoor is gevestigd op bedrijvenpark ’t Laar dat één van de beste kantoorlocaties 
van Tilburg kan worden genoemd. Het Laar biedt huisvesting aan diverse grote en kleine onderne-
mingen zoals Optisport, Bosch, Otto, SCAB accountants, Rhenus, Vecozo en Sacha Schoenen. 

De kantoren hebben een aansprekende en representatieve architectuur gebruikmakend van hoog-
waardige materialen. De beide torens zijn verbonden middels de begane grond die zich kenmerkt 
door een verscheidenheid aan faciliteiten. 

De gebouwen zijn voorts voorzien van vrij indeelbare kantoorvloeren, waardoor iedere gewenste 
indeling is te realiseren. Iedere verdieping is voorzien van een eigen pantry met sanitaire
voorzieningen. 

BEREIKBAARHEID 
Door de ligging aan de snelweg A58 afrit 11 is de bereikbaarheid uitstekend te noemen. De omlig-
gende steden Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Eindhoven Airport zijn alle per auto en trein 
binnen 30 minuten te bereiken. Direct naast het complex ligt bushalte “Het Laar West” vanwaar in 
10 minuten het centrum en centraal station Tilburg bereikbaar zijn. 

PARKEREN 
Parkeernorm ca. 1:30 m2 met in totaal circa 374 plaatsen. Het kantorencomplex beschikt over een 
ruime parkeergarage alsmede een parkeerterrein. Het terrein is afgesloten middels een slagboom 
met intercom.



METRAGES VVO   TOREN ZUID    TOREN NOORD 

Begane grond ca. 1.418,51 m² 

1e verdieping    ca. 420,84 m² (sportschool) ca. 420,25 m² 
2e verdieping    ca. 421,05 m²    ca. 421,39 m² 
3e verdieping    ca. 422,26 m²    ca. 423,22 m² 
4e verdieping    ca. 425,72 m²    ca. 423,15 m² 
5e verdieping    ca. 426,06 m²    ca. 423,33 m² 
6e verdieping    ca. 423,03 m²    ca. 423,52 m² 
7e verdieping    ca. 421,15 m²    ca. 423,56 m² 
8e verdieping    ca. 422,33 m²    ca. 422,74 m² 
9e verdieping    ca. 422,81 m²    ca. 423,25 m² 
10e verdieping    ca. 424,26 m²    ca. 353,16 m² 
11e verdieping    ca. 424,46 m² 
12e verdieping    ca. 355,00 m² 

TOTAAL VVO:    ca. 5.008,97 m²    ca. 4.157,57 m² 

OPLEVERINGSNIVEAU 
De kantoorvloeren zijn voorzien van een modern inbouwpakket aan installaties. De ruime begane 
grond biedt een hoogwaardig serviceconcept met zaken zoals een hospitality desk, barista bar, 
vergadercentrum, sportschool, kleedkamers, restaurant, bar / lounge en een flexwerk-concept. 

Het object wordt aangeboden inclusief de volgende technische voorzieningen: 
• systeemplafonds met nieuwe / inbouw- lichtarmaturen; 
• toiletgroep en pantry per verdieping (2 damestoiletten en 2 herentoiletten); 
• kabelgoten ten behoeve van databekabeling (UTP Cat6);*
• Wifi (20Mbits/s);* 
• Energielabel B (1,09); 
• klimaatsysteem met klimaatplafonds; 
• 3 grote liften per toren; 
• afgesloten parkeerterrein met afgesloten fietsenstalling; 
• parkeerterrein voorzien van slagboom met intercom.

*de internet en serverruimtes zijn in eigen beheer bij verhuurder,
die zorgt voor het patchen van de kabels en de wifi-routers. 



HUURPRIJS & SERVICEKOSTEN 
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt G 125,- per m2 per jaar en voor het parkeren 
G 500,- per plaats per jaar. 

De servicekosten voor uitgebreide service bedragen op voorschot G 55,- per m² per jaar en
worden eenmaal per jaar op basis van nacalculatie verrekend. 

Bovengenoemde prijzen zijn te vermeerderen met BTW en zijn bij vooruitbetaling per kwartaal 
verschuldigd. 

GARANTIE 
Een bankgarantie / waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, inclusief servicekosten
en de hierover verschuldigde omzetbelasting. 

HUUROVEREENKOMST 
Een standaard huurovereenkomst, gebaseerd op ROZ model 2015. 

BESCHIKBAARHEID 
In overleg op korte termijn. 

BEZOEK OOK: www.therise.nl



RESTAURANT

1 GIGABIT WIFI

24/7 TOEGANG

GROTE GYM

VERGADERCENTRUM

AUTO LADERS (22KW)

MODERN EN OPEN DESIGN

HOSPITALITY DESK

FLEX WERKPLEKKEN

BARISTA BAR

THE RISE
LIFESTYLE CONCEPT OP DE BEGANE GROND,

1E EN 2E VERDIEPING. JE BENT THUIS IN THE RISE...



THE RISE
INTERIEURONTWERP 1E & 2E VERDIEPING



THE RISE
PLATTEGROND BEGANE GROND

THE RISE, TILBURG



THE RISE
REGULIERE VERHUUR

3E T/M 12E VERDIEPING



THE RISE
INTERIEURONTWERP 4E VERDIEPING

(TOREN NOORD) BY AARTS & CO



THE RISE
INTERIEURONTWERP 4E VERDIEPING

(TOREN NOORD) BY AARTS & CO
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Spoorlaan 438
5038 CH Tilburg
T +31 (0)13 - 8200100

Kennedyplein 244 A,
5611 ZT Eindhoven
T +31 (0)40 2 500 100

kantoren.eindhoven@eu.jll.com
www.jll.nl

info@klotz.nu
www.klotz.nu
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