
Le Carrefour, Leiden
Te huur 311 m² kantoorruimte



TE HUUR

Le Carrefour, Dellaertweg 9E, Leiden

Per direct beschikbaar:

▪ Ca. 311 m² kantoorruimte

▪ Gelegen op de 6e etage, Kern 5

▪ Energielabel A

▪ 3 parkeerplaatsen in de garage

▪ Modern inbouwpakket

▪ Meubilair ter overname



Locatie

Le Carrefour

Het indrukwekkende 
kantorencomplex
Le  Carrefour is gelegen 
aan de Dellaertweg 9, 
binnen 2 minuten lopen van 
het centraal station van 
Leiden. 



Locatie

Le Carrefour

Leiden Centraal 

Station
400 m 2 min 1 min - -

Leiden centrum 1,1 km 12 min 4 min 1 min
11 min

• Diverse busverbindingen

Den Haag Centraal 

Station
17,3 km - 61 min 24 min

12-18 min – elke 15 min

• NS Sprinter

• NS Intercity

Amsterdam Zuid 

Station
36,4 km - - 32 min

29 minuten – elke 15 min

• Intercity richting Groningen

• Intercity richting Lelystad

Utrecht Centraal 

Station
59,5 km - - 50 min

49 minuten – elke 30 min

• Intercity richting Utrecht centraal



Faciliteiten

Le Carrefour

Le Carrefour biedt een breed scala aanvullende faciliteiten die 
naar behoefte kunnen worden afgenomen;

▪ Vergaderruimte van 6 tot 32 personen (per uur te boeken)

▪ Medegebruik van het bedrijfsrestaurant

▪ Schoonmaakdiensten

▪ Algemene beveiliging

▪ Receptiediensten

▪ Stomerijservice



Technische specificaties

Le Carrefour

W- installatie
▪ Het gebouw beschikt over een WKO-installatie.

▪ Ontwerpuitgangspunten conform NEN-ISO 7730.

▪ De maximale overschrijding, respectievelijk onderschrijding van de PMV-eisen (-0,5 en +0,5) bedraagt:

- In de zomerperiode 150 overschrijding weeguren;
- In de winterperiode 150 onderschrijding weeguren.
- Temperatuur overschrijdingsberekening (TOB) obv referentiejaar 1994.
- Ventilatie conform RGD richtlijnen. De ventilatie is gemiddeld 2,5 voudig, t.p.v. kantoren 1,8 voudig en t.p.v.

vergaderruimten 7,2 voudig.
- Plafondinductieroosters met koelconvectoren.
- Bedienbaar met 3.60 meter.

E- installatie
▪ Gemiddeld beschikbare vermogen 50 W/m².

▪ Verlichtingsarmaturen (TL) hoogfrequent met bewegingssensoren.

▪ Twee enkelvoudige WCD’s per werkplek en 15 Reserve.



Opleverniveau

Le Carrefour

De kantoorruimte zal in huidige staat worden opgeleverd, o.a. voorzien van; 

▪ Systeemplafond met geïntegreerde verlichtingsarmaturen met bewegingssensoren; 

▪ Mechanische ventilatie met koelconvectoren; 

▪ Sanitaire voorzieningen per verdieping; 

▪ 2 personenliften. 

De ruimte wordt aangeboden ondermeer voorzien van het navolgende 
inbouwpakket van hoofdhuurder Bredeo Shaw: 

▪ CAT 6 databekabeling, elektra- en telefonie ;

▪ Bekabeling; 

▪ Verhoogde vloeren inclusief vloercontactdozen;

▪ Volledig inbouwpakket voorzien van meubilair in nieuwstaat. (indien gewenst)



Huurvoorwaarden

Le Carrefour

▪ Huurprijs € 175,- m² verhuurbare vloeroppervlakte per jaar 
exclusief btw

▪ Parkeerplaats € 1.950,- per plaats per jaar exclusief btw

▪ Onderhuur t/m 31 augustus 2025 of rechtstreekse 
overeenkomst met verhuurder voor een nader overeen te 
komen huurtermijn



Impressie

Entree 



Impressie

Vergaderruimte
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Werkplek met uitzicht



Impressie

Centrale ruimte met aanlandplekken
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Regulated by RICS  |  ISO-9001

Dylan Higginson BSc
Junior Consultant
+31.6.2135.5022

dhigginson@redeptcresa.nl

Geïnteresseerd?

Wij voorzien u graag van 
aanvullende informatie of 
plannen een bezichtiging 
met u in.


