Het EIFFELgebouw
ICOON VAN HET
SPHINXKWARTIER

Voor
ONDERNEMENDE
geesten
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Een ondernemende,
culturele en industriële
omgeving, met de
historische binnenstad
en ontspannend groen
om de hoek. Werken
in het Eiffelgebouw in
Maastricht betekent
werken in een inspirerende dynamiek.
Creativiteit en innovatie komen samen in
dit iconische gebouw,
dat het hart vormt
van het bruisende
Sphinxkwartier.
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Het Eiffelgebouw
Het Eiffelgebouw is onmiskenbaar
dé icoon van het Sphinxkwartier.
Dit nieuwe stukje Maastricht is jong
van geest en volop in ontwikkeling.
Een ontwikkeling waaraan jij kunt
bijdragen, want in het Eiffelgebouw
is ruimte voor creatieve en innovatieve ondernemers. Maar ook
organisaties op het gebied van
cultuur en ontspanning of maatschappelijke voorzieningen zijn
hier op hun plek.
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Historie
Het markante witte gebouw
oogt als één geheel maar het
zijn feitelijk drie gebouwen. Het
Eiffelgebouw is ontstaan in drie
fasen (1929, 1931 en 1941) en is
een Rijksmonument. Het is tot
2006 in bedrijf geweest als productielocatie voor de Sphinxfabrieken. Na tien jaar leegstand
geven we, in samenwerking met
Provincie Limburg en Gemeente
Maastricht, het Eiffelgebouw
een nieuwe toekomst.
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De naam en het logo van
Sphinx blijven staan op
het dak en zijn zo een
perfecte naamgever
voor het gebied.

Goede bereikbaarheid
Het Eiffelgebouw heeft een uitstekende ligging
aan het Bassin en de Boschstraat. De Markt ligt
op een steenworp afstand en parkeren kan recht
voor de deur. Voor huurders is het mogelijk een
abonnement te nemen op een aantal parkeerplaatsen. Met de auto zit je zo op de A2 en A79
via de nieuwe Noorderbrug en ook het openbaar vervoer is uitstekend. De de bus stopt
om de hoek en het station is op loopafstand.
En ook de tram naar Hasselt stopt straks voor
de deur.
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Beter een goede buur…
Als je kiest voor werken
in het Eiffelgebouw, weet
je zeker dat je terechtkomt
in een dynamisch gebied.
Smaakmakers zijn The
Student Hotel met haar
‘skylobby’ en ’summer courses’,
United Nations University –
Merit en Loods 5. En Pathé,
Lumière Cinema en de
Muziekgieterij zijn culturele
publiekstrekkers van formaat.
Maar wat dacht je van een
broodje haring op de vrijdagmarkt, een zakenlunch aan
het water in het Bassin of
even het hoofd leegmaken
met een wandeling door het
Frontenpark? Het bruisende
Sphinxkwartier biedt alles
voor een inspirerende
werkomgeving.

De naam Eiffel heeft niks te
maken met de architect, maar
is waarschijnlijk een verwijzing
naar de staalconstructie die is
gebruikt bij de bouw van het
derde deel in 1941.
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Sluit je aan!
Ben jij die ondernemer die niet in
het Eiffelgebouw
mag ontbreken?
Heb je een creatief
of innovatief
bedrijf. Past
jouw organisatie
op het gebied
van cultuur en
ontspanning?
Kijk dan snel
welke mogelijkheden het Eiffelgebouw jouw
bedrijf biedt.

Het Eiffelgebouw
ligt op steenworp
afstand van de
markt.

In totaal heeft het
gebouw 600 ramen,
is het 33.000 m2
groot, 180 meter
lang en 35 meter
hoog, verdeeld over
8 verdiepingen.
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De mogelijkheden

Zuidkop (Betonconstructie)

In het Eiffelgebouw is het mogelijk werkruimte te huren op de tweede, derde, vierde of vijfde
verdieping. Hierbij kan worden gekozen voor een hele of een halve verdieping op de Noordkop
of de Zuidkop van het gebouw. Bekijk hier de verschillende opties en specificaties.
ZUIDKOP

THE STUDENT HOTEL

HELE VERDIEPING
Vloermaten van een hele verdieping:
circa 645 m2 Verhuurbare Vloeroppervlakte
(circa 570 m2 Gebruiksoppervlakte).

NOORDKOP

WONEN

WONEN

WERKEN

WERKEN

EVENEMENTEN RUIMTE

VERGADEREN

DETAILHANDEL/HORECA

HORECA

7310
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HALVE VERDIEPING
Vloermaten van een halve verdieping:
circa 325 m2 Verhuurbare Vloeroppervlakte
(circa 285 m2 Gebruiksoppervlakte).
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4638

4638

4638

4638

4625

4625
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Alle specificaties
op een rij

Noordkop (Staalconstructie)
HELE VERDIEPING
Vloermaten van een hele verdieping:
circa 645 m2 Verhuurbare Vloeroppervlakte
(circa 570 m2 Gebruiksoppervlakte).

HALVE VERDIEPING
Vloermaten van een halve verdieping:
circa 325 m2 Verhuurbare Vloeroppervlakte
(circa 285 m2 Gebruiksoppervlakte).

OPLEVERING
De casco oplevering van het
Eiffelgebouw is gepland op
1 oktober 2017.
HUURPRIJS/HUURTERMIJN
De huurprijs voor een casco werkplek is € 80,00 per m2 Verhuurbare
Vloeroppervlakte per jaar excl.
btw. De betaling vindt plaats per
maand vooruit, huurverplichting
is inclusief btw. De huurtermijn is
minimaal 1 jaar.

FIETSENKELDER
In de kelder (Zuid) is een fietsenkelder aanwezig voor huurders.
Deze is toegankelijk met een
trap in de luifel Oost en een
toegangspasje.
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OPLEVERNIVEAU
De ruimten worden casco aangeboden, voorzien van een zwevende
cementdekvloer. De ruimten zijn
voorzien van stadsverwarming met
radiatoren. In de technische ruimte
van de verdieping bevindt zich een
luchtbehandelingsunit, maar deze is
exclusief de kanalen op de verdieping
zelf. Elke verdieping heeft 4 ingerichte toiletten en is voorzien van
noodverlichting met beperkte basis
verlichting.

SERVICEKOSTEN
Deze zullen mede in overleg met
de andere gebruikers worden
bepaald. Er zal wel een basispakket
aan diensten worden geleverd.

PARKEREN
Huurders kunnen 5-daagse
abonnementen, maandag tot en
met vrijdag, afnemen voor het
Sphinxparkeerterrein, gelegen
aan de achterzijde van het
Eiffelgebouw. Het aantal af te
nemen abonnementen is afhankelijk
aan het aantal te huren m2.

EVENEMENTENRUIMTE
Huurders kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de
evenementenruimte op de tweede
verdieping. Deze ruimte is zeer
geschikt voor lezingen, seminars
of netwerkborrels.

Het basispakket aan diensten dat
wordt geleverd door de verhuurder
bestaat onder andere uit schoonmaak algemene ruimten, afvalverwijdering, glasbewassing buitenzijde,
preventief onderhoud gebouw gebonden installaties, beveiliging e.d.

INBOUWPAKKETTEN
De verhuurder biedt inbouwpakketten aan waarvan de kosten worden
verdisconteerd in een opslag op de
huurprijs. Indien de huurder kiest
voor een inbouwpakket, dan is dit
alleen mogelijk bij een minimale
huurtermijn van 3 jaar.
VERGUNNINGSTRAJECT
Iedere huurder dient zelf de benodigde vergunningen aan te vragen.
Hierbij moet rekening worden gehouden een vergunningstraject van
minimaal twee maanden. Uiteraard
denkt WOM Belvédère graag mee
over de mogelijkheden.
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The Student Hotel
krijgt ook een ‘skylobby’.
Een bar op het dak van
het Eiffelgebouw die
straks toegankelijk
is voor iedereen:
inwoners, toeristen
en studenten.

Het is een Rijksmonument door
de specifieke toepassing van bouwtechnieken met beton en staal.
Bovendien is het een van de eerste
industriële gebouwen in Nederland
waar het productieproces in verticale
richting (hoogbouw) is vormgegeven
en geoptimaliseerd.
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Het Eiffelgebouw
krijgt ook bewoners
op de bovenste twee
verdiepingen, waar
zestien geheel zelf
in te vullen lofts
worden gerealiseerd.
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De Eiffel is niet altijd wit
geweest. De bouwdelen
van baksteen en beton
zijn lange tijd zichtbaar
geweest. Pas later is het
geheel van gebouwen wit
gemaakt om er uiterlijk
één geheel van te maken.

Maak een
afspraak
Sta je te popelen om jouw bedrijf
te vestigen in het Eiffelgebouw?
Of wil je het Eiffelgebouw zelf
beleven en de sfeer van het
Sphinxkwartier proeven?
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Casco herstel

Maak dan een afspraak met
Alain Nijssen van WOM Belvédère via
Alain.Nijssen@maastricht.nl.

Architect
BRAAKSMA & ROOS
Procesmanagement
PROCESS
E&W en bouwfysika
K+ ADVIESGROEP
Constructie
ADVIESBUREAU BREKELMANS
Aannemer
BAM

www.sphinxkwartier.nl
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