
Kant-en-klare 
winkelruimte!
GASTHUISSTRAAT 45, GORINCHEM

Gelegen in hartje centrum!



Kenmerken

Te midden van 
diverse winkels

Objectgegevens

Huurprijs € 1.500 p.m.

Aanvaarding in overleg

Type winkelruimte

Bestemming centrum-1

Vloeroppervlakte 47 m²

Bouwperiode -1906

Ligging centrum
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Omschrijving
Kant-en-klare winkelruimte in hartje centrum!

Op ideale locatie in hartje Gorinchem bevindt zich 
dit karakteristieke winkelpand. Het pand is 
gesitueerd op A1-locatie aan één van de hoofd-
winkelstraten van Gorinchem, omringd door 
bekende winkelketens als HEMA, Vero Moda, 
Lucardi en Hunkemöller. De winkelruimte heeft een 
vloeroppervlakte van ca. 47 m². Daarnaast beschikt 
de begane grond over een pantry en toilet.













Ligging: Gorinchem heeft een zeer fraai en gezellig 
historisch centrum met een stadhuisplein met 
diverse terrassen en meerdere autovrije 
winkelstraten. Gorinchem heeft op dit moment ca. 
36.000 inwoners.

 

Gorinchem is zeer centraal gelegen in het land. 
Vanaf knooppunt Gorinchem kunt u snel alle kanten 
op via de A27 en de A15. Grote steden als Breda, 
Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar binnen 30 
autominuten. Ook beschikt Gorinchem over een 
treinstation met goede verbindingen.



















Moderne uitstraling
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Parkeervoorziening:

Er zijn voldoende parkeervoorzieningen in de directe 
omgeving (betaald / vergunning).




Opleveringsniveau:  

In huidige staat, met onder meer:

- vloerafwerking;

- plafonds;

- verlichting;

- airconditioning; 

- luchtgordijn;

- pantry;

- toilet;




Aanvaarding:

In overleg.




Bestemming:

Het object heeft de bestemming: Centrum-1. 
Hieronder vallen onder andere detailhandel en 
kantoorfuncties. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.ruimtelijkeplannen.nl of de Gemeente 
Gorinchem.




Huur: 

- De huurprijs bedraagt € 1.500,- exclusief BTW per 
maand.

- Kosten voor gas, water en licht voor rekening van 
huurder.
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Te gebruiken voor 
diverse doeleinden
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Werk je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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