
Winkelruimte Wolfstraat 6 - Maastricht

TE KOOP
Vraagprijs € 1.595.000,- kosten koper

Zelfstandig winkelpand op A1-locatie

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
maastricht@boek-offermans.nl  |  +31 (0)43-367 15 22



Omschrijving
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Algemeen

De Wolfstraat maakt van oudsher deel uit van het A1-winkelgebied in Maastricht, vanwege zijn centrale

ligging tussen het Onze Lieve Vrouweplein en de Kleine- en Grote Staat. In de vele historische panden aan

de Wolfstraat bevindt zich een fraaie mix van internationale en regionale retailers, waaronder Massimo Dutti,

Zara Home, Esprit, Gerry Weber en Monfrance. Recent heeft Scotch & Soda ook een vestiging geopend aan

de Wolfstraat.




Maastricht staat bekend als een van de meest geliefde steden in Nederland om te bezoeken als winkelstad.

Vanwege de bourgondische uitstraling, internationale uitstraling en diverse bekende evenementen, is

Maastricht een ideale locatie voor een uitstapje in eigen land.







Metrage


- Circa 98 m² VVO winkelruimte op de begane grond;


- Circa 31 m² VVO winkelruimte op de 1e verdieping;

- Circa 267 m² VVO opslagruimte in het souterrain en op de 3 bovenliggende verdiepingen.



Objectinformatie
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Vraagprijs


€ 1.595.000,- kosten koper.




Datum van oplevering


In overleg.




Zekerheidsstelling


Een bankgarantie / waarborgsom ter grootte

van 10 % van de koopsom, welke binnen 2

weken na overeenstemming bij de notaris

gesteld dient te worden.





Instrumenterend notaris


Door koper nader aan te wijzen.




Vastlegging


Koopovereenkomst en -bevestiginig op basis van 
model ASR Real Estate.





Energielabel


Het object beschikt over een energielabel A.

Onderzoeksplicht

Koper is ten alle tijde gerechtigd voor eigen rekening 
een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan 
wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een 
goed inzicht te verkijgen over de staat van het 
object.





Oplevering

Vrij van huur en gebruik. Het object zal worden 
verkocht en geleverd leeg en in de ‘as-is, where is’ 
staat, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de 
levering met alle aan het object verbonden rechten 
en plichten, alsmede eventuele zichtbare en 
onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig 
soort, waaronder die met betrekking tot technische, 
bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- 
en commerciële aspecten van het verkochte.



Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Maastricht

Sectie
B

Nummer
3824

Perceelgrootte
120 m²



8Wolfstraat 6 | Maastricht



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Het winkelpand is gelegen op een absolute A1-locatie in het historische stadscentrum van Maastricht. De
Wolfstraat vormt, samen met onder andere de Kleine- en Grote Staat, het hart van het kernwinkelgebied in
Maastricht. Dit gebied wordt gekenmerkt door vestigingen van (inter)nationaal bekende retailers.

Bereikbaarheid
In en rond het stadscentrum van Maastricht zijn diverse parkeergarages en -terrein gelegen, waaronder de
parkeergarages O.L. Vrouweplein, Vrijthof en Mosae Forum.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Centrum', vastgesteld op 27-08-2014. Op grond van
de planvoorschriften luidt de bestemming 'Gemengd'. U dient zelf bij de gemeente Maastricht te verifiëren of
uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.
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Het historische stadscentrum van Maastricht
staat bekend als een van de meest sfeervolle
en bekende winkelgebieden van Nederland.

Van oudsher is het kernwinkelgebied
geconcentreerd rondom de Grote Staat,
Kleine Staat en Maastrichter Brugstraat.

In de omliggende straten zijn onder andere
de winkelcentra Mosae Forum en Entre Deux
gelegen.

In het centrum van Maastricht is een mix te
vinden van grote internationale retailers,
waaronder H&M, The Sting, Stradivarius, Zara,
Bershka, Sostrene Grene en Massimo Dutti,
alsmede bekende landelijke winkelketens
zoals De Bijenkorf, Rituals, Douglas, C&A en
Vanilia. 

Winkelen in Maastricht 

Nationaal en internationale retailers



Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

De top 101

Bedrijfsmakelaardij



Jaarlijks stelt het vastgoedmagazine
Property-NL, op basis van onafhankelijk
onderzoek, landelijk de makelaars
top-101 samen, op basis van de door
hen geregistreerde transacties.




Boek & Offermans Makelaars staat op
nummer 1 in Limburg. En daar zijn we
ontzettend trots op!

Waarom is deze titel zo bijzonder?

Al 7 jaar op rij zijn wij dé nummer 1 bedrijfsmakelaar
van Limburg volgens PropertyNL. Dit is de beves-
tiging van ons hoge kennisniveau en betrouw-
baarheid in de vastgoedmarkt.



Bovendien neemt Dynamis op de landelijke top 101
de 2e positie in, daarmee verstevigt het haar positie
en wordt nogmaals de formule bevestigt; Landelijke
dekking, uniforme werkwijze, regionale kennis.
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Disclaimer

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Indien de exacte maat voor u van belang is, kunt u deze
laten opmeten. Deze informatieve brochure is geheel vrijblijvend en dient als uitnodiging voor het plannen van een
bezichtiging en is niet bedoeld als aanbod.



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


