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Kenmerken

Overdracht

Huurprijs € 995 ,- per maand

Status Beschikbaar

Aanvaarding Per direct.

 Kantoor/winkelruimte

Oppervlakte Ca. 84 m².

Bouw

Bouwjaar 1899.

Buitenterrein

Ligging Stadscentrum.

 Voorzieningen o.a. Ruim toilet met 

fonteintje en 2 urinoirs

Pantry

Nieuwe laminaatvloer.



Te Huur 
 de bestemmingsplanvoorschriften. Deze 
Sfeervolle kantoor-/winkelruimte met veel gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

traffic voor de deur gelegen in het stadscentrum 

van Middelburg. Door haar ligging op een 
 Afmetingen	

zichtlocatie is dit pand goed geschikt voor Circa 84 m². 

bedrijven die behoefte hebben aan het 

vergroten van de naamsbekendheid. 
 
 Parkeren	



 Parkeren aan de openbare weg is mogelijk via 

 Bereikbaarheid	
 betaald parkeren dan wel parkeren via een 

Het object is goed bereikbaar en gesitueerd vergunning. 

direct nabij de rijksweg A-58 (Vlissingen-Breda) 

en diverse provinciale wegen. Ook de 
 Voorzieningen

Westerscheldetunnel (met verbindingen naar - Metselwerk gevels met daarin opgenomen

Zeeuws Vlaanderen en België) is in de directe    houten kozijnen;	

omgeving gesitueerd.
 - Entree met loopdeur en voorportaal;

Het openbaar vervoer is mogelijk via een trein- - Houten vloeren voorzien van laminaat;

en busverbinding op loopafstand aanwezig.
 - Meterkast;



 - Ruim toilet met fonteintje + 2 urinoirs;


 Bestemming	
 - Pantry;


Het object ligt in het bestemmingsplan - Cv met radiatoren en thermostaat;

‘Binnenstad’. Hierin heeft het object de - Opbouwarmaturen en spots;

enkelbestemming gemengd -4 . Voor de - Wandcontactdozen;

mogelijkheden omtrent het gebruik wordt - Nooduitgangspictogram.

verwezen naar het bepaalde in artikel 12 van 




Indeling: entree met voorportaal, kantoor-/ 
 Algemeen 	

winkelruimte, toiletgroep en separate Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 
pantryruimte.
 de verhuur van “Hoogstraat 29” te Middelburg. 


 De informatie is met zorg samengesteld, maar 

 Huurprijs
 voor de juistheid ervan kan door Synchro 

€ 995 ,- per maand. 
 Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid 
      
 worden aanvaard, noch aan de vermelde 


 Huurbetaling 	
 gegevens enig recht worden ontleend. 
De huurpenningen dienen te worden voldaan Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
bij vooruitbetaling per maand.
 informatieverstrekking niet als aanbieding of 


 offerte mag worden beschouwd.


 Huurperiode 	
 


In nader overleg overeen te komen. 
 


 


 Huurprijsaanpassing 	
 


Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum 

huurovereenkomst, op basis van de wijziging 

van het maandprijsindexcijfer volgens de 

Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle 

Huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).





 Zekerheidstelling 	


Een garantie ter grootte van een bruto 
betalingsverplichting van 3 maanden huur. 





 Oplevering 	


Per direct.




 Huurovereenkomst	


De huurovereenkomst zal op basis van het 
standaard model van de Raad van Onroerende 
Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene 
Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij 
de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, 
worden opgemaakt met diverse aanvullingen 
aan de zijde van de verhuurder.





 Bijzonderheden	


Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring verhuurder.




Verhuur aan horeca is niet mogelijk.

	

















Locatie op de kaart







Heeft u interesse?   
Aarzel niet en neem   op! contact 

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg
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