TOP WINKELUNIT | A1 LOCATIE

Bovenste Straat 5 | Echt

TE HUUR

-

Compleet inbouwpakket

-

Top A1 locatie

-

Royaal front

Huurprijs: Op aanvraag.

Bovenste Straat 5 Echt

OBJECT
Op een toplocatie in het winkelhart van Echt gelegen complete winkelruimte. Het
betreft een riante open winkelvloer met aan de achterzijde een tweetal
opslagruimten, toiletten, pantry, kantoorruimte en technische ruimte. Gezien de
royale frontbreedte en volledig glazen pui is de exposure ideaal te noemen. Qua
inbouwpakket verder beschikking over onder meer verwarming / luchtverversing,
plafond met armaturen en vloerafwerking
LIGGING
De Bovenste straat doet dienst als prominente winkelstraat ter facilitering van de
inwoners van Echt en daar buiten. Het centrum staat bekend als gevarieerd en
compleet qua winkelaanbod. Grote landelijke trekkers wisselen zich af met
gerenommeerde lokale middenstand en gezellige horeca. Enkele gevestigde
partijen zijn onder meer Kruidvat, Zeeman, Bakker Bart, Hans Anders, Hema en
Takko Fashion. Ook zijn er plannen om een grootschalig hotel in Echt te realiseren
met onder meer een grootschalig restaurant, ruim 110 kamers en diverse vormen
van entertainment.
Echt-Susteren is een ruim 32.000 inwoners tellende Midden- Limburgse gemeente
verspreid over 9 kernen/dorpen en steden. Echt is een woongemeente voorzien
van middelbare scholen en een NS station. Het geheel beslaat een oppervlakte
van ruim 103,47 km² en grenst aan zowel Duitsland als België. Tevens staat Echt
bekend als ‘het Smalste stukje Nederland’
Mede door de ligging, direct naast de A2, nabij Duitsland/België en de stad
Roermond betreft het een groot verzorgingsgebied met (inter)nationale alure en
talloze mogelijkheden.
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METRAGE

Verdieping

Omschrijving

Oppervlakte

Begane grond

Winkelruimte

circa

547 m²

+1 (split level)

Winkelruimte

circa

144 m²

+1 (split level)

Kantine / opslagruimte

circa

110 m²

circa

801 m²

TOTAAL

PARKEREN

Rondom de Bovenste Straat zijn parkeerterreinen gesitueerd waar men vrij of met
behulp van een parkeerschijf (2 uur) kan parkeren.

BESTEMMING

Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied’,
vastgesteld op 26 mei 2016. Op grond van de planvoorschriften luidt de
bestemming ‘Centrum’ met dubbelbestemming ‘Waarde’ U dient zelf bij de
gemeente Echt te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend
bestemmingsplan.

HUURPRIJS
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Op aanvraag.
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HUURPRIJSAANPASSING

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURTERMIJN

VERLENGINGSTERMIJN

OPZEGTERMIJN

BETALINGEN

ZEKERHEIDSSTELLING

OVERIGE CONDITIES

5 (vijf) jaar.

Met aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

12 (twaalf) maanden.

Huur per maand vooruit.

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur.

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor
Onroerende zaken (ROZ), model september 2012.

AANVAARDING

OPLEVERING

BEZICHTIGING
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In onderling overleg.

In huidige staat.

Uitsluitend na afspraak met ons kantoor te Heerlen, 045 – 574 32 33.
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KADASTRALE BEKENDHEID
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Kadastrale gemeente:

Echt

Sectie:

M

Nummer

1748
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Plattegrond
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CONTACT
Boek & Offermans
Bedrijfsmakelaars
Akerstraat 39 – 41
6411 GW HEERLEN
045 – 574 32 33
Scharnerweg 116-B
6224 JK MAASTRICHT
043 – 367 15 22
Straelseweg 234

31 Professionele medewerkers vormen het fundament van Boek & Offermans, de
multidisciplinaire vastgoed dienstverlener in de regio Limburg. Boek & Offermans is
makelaar in bedrijfsmatig en particulier onroerend goed. Jarenlange ervaring met
de vastgoedmarkt en een hoog vakkennis niveau maken de organisatie tot een

5914 AV VENLO

betrouwbare adviseur. Vanuit onze kantoren in Heerlen, Maastricht, Venlo en

077 - 3981260

Venray worden de cliënten van Boek & Offermans persoonlijk, voortvarend en met
verstand van zaken bediend. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.

Poststraat 9
5801 BC VENRAY
0478 – 63 69 22
info@boek-offermans.nl
www.boek-offermans.nl

Boek & Offermans is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in
onroerende zaken (NVM). De gedragsregels en erecode van de NVM passen binnen
de door Boek & Offermans gehanteerde hoge kwaliteitsnormen. Bovendien maakt
Boek & Offermans deel uit van Dynamis, een samenwerkingsverband van dertien
regionaal opererende makelaarskantoren, verspreid over heel Nederland. Alle
aangesloten kantoren hebben een toonaangevende positie binnen de eigen regio.
Dynamis staat voor: “Landelijke dekking, regionale diepgang en uniforme
werkwijze”.

DISCLAIMER
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo
uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten
worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.
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