
Welkom

Haarweg 2 B

Spijk

Te huur




€ 3.500 p.m.

Bedrijfspand



Kenmerken
Totale oppervlakte 900 m²
Oppervlakte verkoopruimte 650 m2
Bouwjaar winkel-/ bedrijfsruimte
Ligging landelijk gelegen
Parkeren parkeren op eigen terrein



Representatieve winkel / showroom te huur aan de rand van Gorinchem.



De imposante entree met hoge glazen gevels biedt alle gelegenheid om uw bedrijf optimaal te 
presenteren. U trekt de aandacht van bezoekers, maar ongetwijfeld ook die van toevallige 
passanten.




De riante binnenruimte, met de mogelijkheid om uw showroom naar eigen inzicht in te richten, 
maakt dit pand zeer geschikt voor winkelbedrijven met een breed assortiment of producten van 
enige omvang, zoals projectmeubelen en tuininrichting. Maar ook interieur- en sfeerproducten, 
keukens of sanitair zullen schitteren in dit pand!




Het object beschikt over een verkoopruimte van circa 650 m² en 2 magazijnen van ieder 110 m². 
De frontbreedte van het pand is maar liefst 40 meter. De mogelijkheid bestaat om nog een 
gedeelte buitenterrein naast het pand bij te huren!




Locatie: Deze fraaie ruimte ligt net buiten Gorinchem, op korte afstand van de afrit van de 
rijksweg A15, tegenover het prestigieuze golfterrein 'The Dutch'. Het pand ligt naast de ingang 
van het druk bezochte tuincentrum 'Ranzijn', maar heeft een volledig eigen uitstraling en entree. 
Door de uitstraling en ligging is het pand uitermate geschikt voor winkelconcepten die met het 
'buitenleven' te maken hebben.




Parkeren: meer dan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.




Aanvangshuur: € 3.500,— per maand, exclusief BTW.




Bestemming: het pand beschikt over bestemming 'bedrijf'. Bedrijven welke vallen binnen de 
categorie 1 tot en met 2 zijn hierdoor toegestaan. Tevens is er een functieaanduiding gevestigd 
op het pand, te weten 'specifieke vorm van bedrijf- tuincentrum'.




Beschikbaar

In overleg.




Huurprijsindexering

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks "Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en 
vervolgens jaarlijks op deze datum.




Huurtermijn

In overleg




Zekerheidstelling

De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met 
wettelijk verschuldigde BTW.

Omschrijving

















Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
op de kaart



Interesse
in het pand?

Neem contact op met één van onze kantoren:

Vestiging Leerdam

Voorwaartsveld 5a, Leerdam

0345 632 100

info@vanekerenkuiper.nl

Vestiging Dalem/Gorinchem

Beatrixlaan 2a, Dalem

0183 672 992

info@vanekerenkuiper.nl


