
Limbrichterstraat 38,  6131 ED Sittard

TE HUUR
N.O.T.K.

ca. 249 m²

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
heerlen@boek-offermans.nl  |  +31 (0)45-574 32 33

Winkelruimte



Omschrijving
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Op A1 locatie gelegen

Algemeen

In het stadshart van Sittard gelegen courante winkelunit. Kenmerkend voor dit gemeentelijk monument zijn
onder meer de fraaie uitstraling dankzij de authentieke voorgevel, breed front, grote raampartijen en hoge
plafonds.



Dit object beschikt ook over een grote tuin die te bereiken is vanuit de winkel en via een aparte ingang aan
de Helstraat.




Deze winkelunit zal casco worden opgeleverd waardoor huurder zijn eigen interne sfeer kan creëren en
combineren met de authentieke uitstraling van het exterieur.



Objectinformatie
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Huurprijs
n.o.t.k.

BTW belast
Nee

Huurtermijn
5 jaar

Opzegtermijn
12 maanden

Datum van oplevering
In overleg.

Betalingen
Huur per maand vooruit.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel
van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ).

Indexering
De indexatie vind jaarlijks plaats 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).

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

Energielabel
n.v.t. wegens monumentale status van het object



Plattegronden

4



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Kenmerkend voor het centrum van Sittard is de uitstekende mix tussen landelijk opererende ketens,
gerenommeerde lokale middenstand en de gezellige horeca. Het object is gelegen op een top A1 locatie
met een top passantenstroom.
Gemeente Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grootste steden van Limburg. De
gemeente bestaat uit totaal 13 kernen, waarvan Sittard en Geleen de grootste vormen.

Bereikbaarheid
De ontsluiting van Sittard is uitstekend te noemen. Zo liggen autoweg A2 (Aachen – Eindhoven - Amsterdam)
en de N297/56N welke de A2 verbindt met Düsseldorf en Köln in de directe nabijheid. Duitsland en België zijn
gelegen op steenworp afstand. Inwoners van beide landen weten het centrum van Sittard dan ook prima te
vinden.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Centrum Sittard', vastgesteld op 26 juni 2013. Op
grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'Centrum - 1'. U dient zelf bij de gemeente Sittard-
Geleen te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.



6

Sittard-Geleen is de noordelijkste gemeente
van Zuid-Limburg. De fusiegemeente telt
92.661 inwoners en is daarmee na Maastricht
en Venlo de grootste gemeente van de
provincie. Gemeente Sittard-Geleen heeft
alles in huis voor een heerlijk dagje winkelen,
zowel landelijke als lokale winkelformules zijn
in het centrum te vinden.

Daarnaast staat de gemeente bekend om
zijn innovatieve karakter. Zo is de Brightlands
Chemelot Campus van nationaal belang.
Daarbij zorgen VDL NedCar, Zuyderland,
Haven Holtum-Noord gezamenlijk met het
onderscheidende midden klein bedrijf voor
veel werkgelegenheid in de regio.

Sittard-Geleen 

Bedrijvigheid



Even voorstellen
Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venray en Venlo) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service


De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars,
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

KANTOOR HEERLEN
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Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


 Scharnerweg 116B


6224 JK Maastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


 Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl


