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4381 GG Vlissingen



Op zeer representatieve locatie gelegen kantoor-/winkelruimte in het kernwinkelgebied 
van Vlissingen. 

Indeling: entree, ca, 70 m² kantoor/winkeloppervlakte bestaande uit 52 m² en 18 m² 
magazijn/berging (eventueel te betrekken bij de kantoor-/winkelruimte), pantry, portaal 
en toilet. 

























Inleiding
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Ligging en indeling

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Centrum - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;

b. publieksgerichte dienstverlening;

c. horeca, categorie 1a;

d. maatschappelijke voorzieningen en instellingen;

e. evenementen;

f. kantoor: uitsluitend op tweede bouwlaag en de daarboven gelegen bouwlagen;

g. wonen daaronder begrepen een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit: 
uitsluitend op de tweede bouwlaag en de daarboven gelegen bouwlagen;

h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1c': tevens voor een horecabedrijf, 
categorie 1c;

i. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': tevens voor een horecabedrijf, 
categorie 2;

j. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens voor het behoud en 
herstel van de cultuurhistorische waarden, zoals deze zijn beschreven in de toelichting 
bij dit plan;
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Ligging en indeling

k. ondergeschikte kantoren en ondersteunende horeca als ondergeschikte 
nevenactiviteit;

l. bij de bestemming behorende erven, tuinen, groen, verkeer- en parkeervoorzieningen, 
laad- en losvoorzieningen, magazijnen, bergruimten en andere voorzieningen, zoals 
terrassen met daarbij behorend meubilair, reclame-uitingen, kunstobjecten en 
straatmeubilair;

m. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.




Afmetingen 

De begane grond heeft een grootte van 84 m², onder te verdelen in de huidige kantoor/
winkel van 51,80 m² met overige ruimten als toilet, facilitaire en techniekruimte van 
29,40 m². 




Parkeren/buitenterrein 

Voldoende (betaalde) parkeergelegenheid aan de achterzijde van het pand en in de 
nabije omgeving. 
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Ligging en indeling

Zekerheidsstelling 

Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief 
BTW. 




Oplevering 

In overleg, kan op korte termijn. 




Huurovereenkomst 

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de 
Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld met diverse aanpassingen aan verhuurders 
zijde. 




Bijzonderheden 

- Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder. 
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Ligging en indeling

Huurbetaling 

De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per 
maand. 




Huurperiode 

De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van 2 (twee) jaar. 
Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 3 (drie) jaar, tenzij de huurder 
of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een 
periode van 12 (twaalf) maanden. Een andere huurtermijn is bespreekbaar, e.e.a. 
afhankelijk van de over een te komen condities en voorwaarden. 




Huurprijsaanpassing 

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de 
huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens 
de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), dan wel de 
meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs. 




Overdracht

Vraagprijs € 1.295,- per maand

Inrichting Niet gestoffeerd

Inrichting Niet gemeubileerd

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Kantoor

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1950

 

Oppervlaktes en inhoud

Verhuurbare vloeroppervlakte 52 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

 

Locatie

Ligging In centrum
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Tekeningen
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Google maps




Theelen & Partners makelaars en taxateurs

Badhuisstraat 123 127


4381 LR Vlissingen

0118-430777


info@tpmakelaars.nl


