
Winkelruimte in 
Leerdam.
VLIETSKANT 53, LEERDAM

Met een front van ca. 18 meter!



Kenmerken

Op een A-locatie 
gelegen in het 
centrum van 
Leerdam.

Objectgegevens

Totale oppervlakte Ca. 500 m²

Huurprijs € 4.250,- per maand

BTW belast Ja

Bouwjaar 2014

Verdiepingen 1

Bestemming Centrum-2



Omschrijving
Representatieve winkelruimte met een frontbreedte van 
circa 18 meter op een fraaie locatie in het gezellige centrum 
van Leerdam.

Ruime open winkelruimte.

Op een A-locatie in het centrum van Leerdam, op berging, het kantoor, de kantine en de overige 
loopafstand van het NS-station Leerdam en het ruimten, bestaande uit een hal, twee toiletten en 
winkelcentrum, bieden wij in totaal circa 500 m² twee pantry's.

winkelruimte aan, gelegen op de begane grond met 

achterom.
 
Indeling:

De ruimte is voorzien van een o.a. een ruime open 
winkelruimte, indeling met o.a. scheidingswanden, 
sanitair, airconditioning en een keuken.





Vloeroppervlakte en ruimten:


De totale oppervlakte van het object bedraagt ca. 
500m². Dit betreft de winkelruimte, het magazijn/

Entree aan de voorzijde; open winkelruimte met 
opslagruimtes, kantoor, kantine met pantry, 2 
toiletten en een toegang middels de achterzijde.





Parkeergelegenheid:


Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving (vergunningen stelsel via gemeente 
Leerdam).





Bestemmingsplan:


Ter plaatse is het bestemmingsplan "Leerdam 
Centrum” van kracht. Het object heeft de 
bestemming 'Centrum-2' en is daarmee bestemd 
voor o.a. detailhandel, kantoren, publiekgerichte




dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.




Ligging:


Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt op de grens van Zuid-Holland en Gelderland in het gebied ‘Vijfheerenlanden’ aan 
het riviertje de Linge. Een afwisselend landschap van weilanden, boomgaarden, grienden en rietvelden. Leerdam is zeer 
centraal gelegen in het land, in directe omgeving treft u de A27, A2 en A15. Grote steden als Breda, Utrecht en Rotterdam 
zijn bereikbaar binnen 30 autominuten.

De stad heeft een rijke geschiedenis, zoals de Grote Kerk, het Hofje van mevrouw van Aerden, de stadswallen aan de 
Zuidwal en het Oude Raadhuis. Met de vestiging van de eerste glasblazerij in 1765 werd een onuitwisbaar stempel op 
Leerdam gedrukt. Tot op heden staat Leerdam internationaal als Glasstad bekend.





Bijzonderheden:


- Huurperiode: 5 jaar

- Huurprijs: € 4.250,- per maand, excl. BTW

- Servicekosten nog nader te bepalen

- Aanvaarding: per 1 juni 2023







Op loopafstand van 
het treinstation 
gelegen.











Bekijk dit
object op
de website!



Plattegrond



Bestemmingsplan



Locatie op de kaart

Werkt u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



De makelaars
van uw bedrijfspand
De zakenwereld verandert continu. Cliché, maar waar. Vooruitdenken en meebewegen 
in bedrijfshuisvesting, financieringen en bedrijfsverzekeringen is hierdoor een absolute 
pré. Dat doen we! Wij zijn professioneel gedreven, innovatief en transparant en bovenal 
snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Ook voor uw bedrijfspand! Bel 0183 67 29 92 of mail 
naar dennis@vanekerenkuiper.nl of nick@vanekerenkuiper.nl.

Nick Prenger

Dennis Kuiper

Lees deze brochure voor de ins en outs van dit object. 

Meer weten over de bedrijfsmakelaardij?


Bekijk onze website >>

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

Je hebt ons voor
Het (ver)kopen of (ver)huren van een bedrijfspand.
Als één van de weinige makelaars in de regio is Van Ekeren Kuiper geregistreerd in 
het register ‘Bedrijfsmatig Vastgoed’ van Vastgoedcert en NRVT.
Een passend en transparant verzekeringsadvies via onze samenwerkingspartner 
Boveko Bedrijfsverzekeringen.
Een goed zakelijk hypotheekadvies.
Taxaties conform de BAR-NAR-methode, DFC-methode en volgens de 
kwaliteitsstandaard TMI en European Evalution Standaard (EVS).

Directeur en NVM makelaar - 
taxateur

Adviseur bedrijfsmatig 
vastgoed

https://www.vanekerenkuiper.nl/nieuwbouw
https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl


Interesse in dit object? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Het geld
regelen voor uw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

bedrijfshuisvesting
doet u niet alleen.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

