Circa 500 m2 winkelruimte

TE HUUR
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TE HUUR:
Op een prachtige locatie aan het historische Spinhuisplein van Zwolle bieden wij deze modern
ingerichte winkelruimte van circa 500m² (van totaal 900m²).
Het historische Spinhuisplein van Zwolle is herontwikkeld tot een zeer bijzonder plein met
prachtige moderne gebouwen in een oud "jasje". Aan dit bijzondere plein zijn onder andere theater
De Spiegel alsmede restaurant De Librije en Librije’s Hotel gesitueerd.
Aan de andere zijde van dit plein ligt het historische Flevogebouw, dat is herontwikkeld tot een
prachtig complex met hoogwaardige winkelruimtes op de begane grond en luxe kantoorruimte op
de verdiepingen.
In dit complex bieden wij een winkelruimte aan van 500m² verdeeld over 2 verdiepingen. Deze
winkelruimte is momenteel onderdeel van Nibourg Interieurs. Het betreft het voorste gedeelte
(spinhuisplein zijde) van deze prachtige winkel.
Kenmerkend voor de winkel is de fantastische pui, de hoogte, de industriële uitstraling en
hoogwaardige, complete afwerking.
Kortom een winkel klaar om uw product te presenteren.
Het object leent zich uitstekend voor een diversiteit van producten zoals o.a. meubels, bedden en
woonaccessoires, maar ook een concept store past hier goed.
Overige gebruikers van dit complex zijn Old Vic Herenmode, kapsalson Hair in the City, Bemog
Projektontwikkeling en Nibourg Interieurs.
In de directe omgeving zijn, naast "de Librije" en theater "de Spiegel", de beddenzaak Hästens, "De
Spinde", van Galen Keukens gevestigd.
Tussen het Flevogebouw en theater De Spiegel ligt een moderne loopbrug over de gracht, die direct
aansluit op de entree van parkeergarage Diezerpoort. Deze parkeergarage wordt veelvuldig
gebruikt door bezoekers aan het plein en de binnenstad. Achter het complex bevindt zich nog een
tweede druk bezochte parkeergarage, parkeergarage Noordereiland.
Bereikbaarheid
Het betreft een centrale locatie aan de rand van het centrum van Zwolle. De bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers en per openbaar vervoer (bus) is uitstekend.

Metrage
Begane grond: circa 333 m²
Eerste verdieping: circa 168 m²

Parkeren
Volop parkeergelegenheid aanwezig (betaald)

Opleveringsniveau
Het gebouw beschikt over de navolgende voorzieningen:
- verwarming;
- vloer-, wand- en plafondafwerking;
- pantry;
- toilet.
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Huurcondities
Huurprijs
Huurprijs bedraagt € 7.000,- exclusief BTW per maand

Betalingen
Huur, BTW en servicekosten per maand vooruit.

Huurtermijn
Verhuurder opteert voor een vijfjarige huurtermijn.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, conform de
Consumentenprijsindex reeks Alle Huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

Huurcontract
Volgens het model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW,
vastgesteld in september 2012 door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), met bijbehorende
Algemene Bepalingen welke op 2 oktober 2012 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te
Den Haag onder nummer 59/2012.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur, incl. BTW en servicekosten.

Overige condities
Voorbehoud goedkeuring huurder door eigenaar.

Aanvaarding
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging kunt u contact opnemen met:
Rodenburg Bedrijfsmakelaars
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle
Tel: 038-422 22 22
zwolle@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl
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Huurprijs
BTW belast
Hoofdbestemming
Horeca toegestaan
Bouwjaar
Bouwvorm
Oppervlakte VVO
Aantal verdiepingen
Frontbreedte

€ 7.000,- exclusief BTW per maand
Ja
Winkelruimte
nee
2010
Bestaande bouw
500 m²
2
22 meter
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Adres
Postcode/plaats
Gemeente
Sectie/Perceel
Oppervlakte
Soort

Spinhuisplein 2
8011 ZZ Zwolle
Zwolle
F / 8505
m²
Volle eigendom
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CONTACT

Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de grootste makelaarskantoren en
marktleider in de regio, met een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van Nederland. Wij zijn volledig
thuis op het gebied van koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed.
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis Nederland, een
samenwerkingsverband van landelijk opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd
van een landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed.
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de koop, verkoop, huur, verhuur,
nieuwbouw en taxaties van woningen, hypotheken, pensioenen en assurantiën.
Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated by RICS":
In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode gehanteerd en worden de
hoogste professionele en ethische normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op deze manier wordt een een strikte
gedragscode onderschreven en de hoogste professionele en ethische normen nageleefd.

Rodenburg Makelaars Zwolle
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle
T 038-4222222
zwolle@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl

Taxaties worden uitgevoerd volgens de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red
Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Rodenburg Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst …

