TE HUUR
Vragen? 078-6141030

Winkelruimte totaal ca. 537 m²

Nieuwstraat 5-7
4926 AW Lage Zwaluwe

Huurprijs € 80- per m²

www.waltmann.com

OMSCHRIJVING

Algemeen:
Lage Zwaluwe maakt onderdeel uit van de gemeente Drimmelen. De gemeente telt bijna 27.000 inwoners en is in 1997
ontstaan door de samenvoeging van de gemeente Made en Drimmelen met een aantal kleinere gemeenten waaronder
Lage Zwaluwe. Van oudsher is dit gebied vooral bekend door het Nationaal Park de Biesbosch, de vele
watersportmogelijkheden en fiets- en wandelroutes. Er is dan ook een levendig klimaat van recreatie en toerisme in
deze omgeving. De bedrijventerreinen en winkelcentra in dit gebied vormen daarnaast een belangrijk onderdeel van de
economische activiteiten welke met name gekenmerkt worden door lokaal ondernemersschap.
Object:
Het betreft een winkelruimte gelegen op de hoek van een kleinschalige winkelstrip aan de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe.
In de directe omgeving zijn onder andere gehuisvest een bloemen speciaalzaak, een Chinees restaurant en een snackbar.
Namens de verhuurder zijn wij op zoek naar een ondernemer met lef en visie. Een ondernemer die niet afhankelijk is
van het aantal passanten maar een product of dienst levert voor een grote (boven)lokale doelgroep en daarbij bekend is
met de veranderende retailmarkt op het gebied van beleving, marketing, internet en social media.
Locatie:
De bereikbaarheid per auto is goed te noemen. De op- en afritten van rijksweg A16 (Rotterdam-Antwerpen) zijn op
enkele autominuten afstand gelegen evenals het treinstation van Lage Zwaluwe. Op loopafstand is een bushalte gelegen
met verbindingen richting het treinstation en omliggende plaatsen zoals Breda en Oosterhout.
Parkeren:
In de directe omgeving is voldoende, gratis parkeergelegenheid aanwezig.
Afmetingen:
De verhuurbare vloeroppervlakte is circa 537 m². Deelverhuur is mogelijk vanaf 200 m².
Opleveringsniveau:
De winkelruimte wordt in de alsdan aanwezige staat opgeleverd waarbij er sprake is van een casco verhuur.
Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 80,-- per m², op jaarbasis, exclusief BTW.
Indien de BTW niet kan worden verrekend dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
Servicekosten:
Niet van toepassing. Bij deelverhuur nader te bepalen in overleg tussen huurder en verhuurder.
Aanvaarding:
Nader te bepalen.
Kadastrale gegevens:
Gemeente Lage Zwaluwe
Sectie
I
Nummer 3469 A1
Bouwjaar:
Omstreeks 1970.
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LOCATIE

Bovenstaande kaart is slechts een indicatie van de straat, niet van het object.
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN

Huurtermijn:
In nader overleg te betalen.
Huurbetaling:
Per maand vooruit te voldoen.
Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de
consumentenprijs-index (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
Huurcontract:
Standaard huurovereenkomst winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW vastgesteld door de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ).
Zekerheidsstelling bij verhuur:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huurverplichting te vermeerderen met de eventuele
servicekosten en de geldende BTW.
Offerte:
Nadrukkelijk wordt vermeld dat bovenstaande objectinformatie niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Indien u een aanbieding of offerte wenst kan ons kantoor deze, in overleg met en na goedkeuring door opdrachtgever,
op basis van specifieke gegevens verzorgen. Deze objectinformatie geldt als uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Aansprakelijkheid:
Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg
samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons
verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
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FOTOGALERIJ
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PLANKAART
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KADASTRALE KAART
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