Het Kadehuis
Horecaruimte
Winkelruimte

Rijnkade / Nieuwstraat / Trans te Arnhem
TE HUUR | ca. 59 - 521 m²
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
bedrijven@bmvmakelaars.nl l 026 355 21 00

Uw contactpersonen

De heer E. (Evert) den Outer
Winkel-/ Beleggingsmakelaar RM
06 – 53 24 20 68
denouter@bmvmakelaars.nl

Mevrouw N.C. (Nadine) Herwig
Commercieel medewerker
026 – 355 21 00
herwig@bmvmakelaars.nl
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Objectgegevens
Eén aantrekkelijke, hoogkwalitatieve en echt Arnhemse binnenstad creëren, die nadrukkelijk verbonden is
met de Rijn: dát is het doel van de herontwikkeling van de zuidelijke binnenstad. Met Het Kadehuis wordt
daar een plek aan toegevoegd die een bestemming op zich is, waar je riant kunt wonen, werken en
ondernemen waarbij creativiteit hoogtij viert en waar altijd iets te beleven valt.
Het Kadehuis wordt een plek voor alle Arnhemmers en krijgt een prettige identiteit en levendigheid. Het
wordt een plek om plezierig te wonen, te werken, te ondernemen en te ontspannen in een levendige en
leefbare buurt. We maken met Het Kadehuis een nieuwe place to be in Arnhem bestaande uit 6
karakteristieke panden met een indrukwekkende eigentijdse architectuur. Met bruisende arcades waar
gewerkt en genoten wordt. En met groene daken en grote terrassen die nadrukkelijk zichtbaar zijn in het
straatbeeld, prachtig om te zien én goed voor de duurzame stad.
De gezellige Nieuwstraat verbindt het centrum met de Rijn en wordt het begin van een leuke wandelroute
langs de Rijnkade naar het Cobercokwartier in het oosten en Museum Arnhem in het westen. De nauwe
samenwerking met ondernemers zoals die in de Foodhall versterkt de sterke synergie tussen uiteenlopende
culturele, culinaire en kunstzinnige programma’s in de zuidelijke binnenstad. Het Kadehuis versterkt het
karakter van de zuidelijke binnenstad en zal als echte bestemming en nieuwe hotspot in de stad gaan
fungeren. Levendig, leefbaar, creatief, verbonden!
Alle bovengelegen appartementen zijn reeds verkocht.
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Commerciële unit 1
Circa 521 m² BVO
Deze ruime commerciële unit heeft rondom verdiepingshoge glazen puien met drie openslaande deuren
naar zowel de Rijnkade als de Nieuwstraat. Vanuit deze commerciële unit heb je dus uniek uitzicht op onder
andere de bruisende Rijnkade, de Nederrijn, Strand Zuid en de Nelson Mandelabrug.
Door de diverse hoogtes en niveauverschillen is de indeling speels en biedt daarmee verschillende leuke
indelingsvarianten. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een terras op de Rijnkade, welke gelegen is op het
zuiden. Dit alles maakt deze commerciële unit uitermate geschikt voor een horecabestemming. Deze
fantastische plek op de hoek van de Rijnkade en de Nieuwstraat verdient een echte “Grand Cru”.
Het is verder mogelijk om commerciële unit 2 van circa 186 m² BVO en/of commerciële unit 4 van circa 67
m² BVO aan commerciële unit 1 toe te voegen.
Huurprijs: € 135.000,00 per jaar exclusief BTW.
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Commerciële unit 2
Circa 186 m² BVO
Deze unit is gelegen aan de Nieuwstraat en heeft twee grote glazen puien met een dubbele entreedeur.
Deze unit kan zowel zelfstandig als samen met unit 1 afgenomen worden.
Huurprijs: € 32.000,00 per jaar exclusief BTW.
Commerciële unit 3
Circa 87 m² BVO
Deze unit ligt nabij de hoek van de Nieuwstraat en de Rijnkade en heeft twee grote glazen puien en een
enkele entreedeur.
Huurprijs: €16.000,00 per jaar exclusief BTW.
Commerciële unit 4
Circa 67 m² BVO
Deze unit is gelegen aan de Nieuwstraat naast de passage naar de Foodhall en heeft een grote glazen pui
met een entreedeur. Deze unit kan zowel zelfstandig als samen met unit 1 afgenomen worden.
Huurprijs: € 12.000,00 per jaar exclusief BTW.
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Commerciële unit 5
Circa 78 m² BVO
Deze unit is gelegen aan de Nieuwstraat naast de passage naar de Foodhall en heeft drie glazen puien en
een enkele entreedeur.
Huurprijs: €13.500,00 per jaar exclusief BTW.
Commerciële unit 6
Circa 85 m² BVO
Unit nummer 6 is zeer ruim en heeft twee grote glazen puien in de vorm van arcades. Een pui heeft twee
ramen en een entreedeur, de andere pui bestaat uit twee raamdelen.
Huurprijs: €15.000,00 per jaar exclusief BTW.
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Commerciële unit 7
Circa 59 m² BVO
Unit nummer 7 is gelegen aan de Nieuwstraat gelegen nabij de Trans. Het heeft een grote glazen pui in de
vorm van een arcade en bestaat uit twee raamdelen en een entreedeur.
Huurprijs: €9.000,00 per jaar exclusief BTW.
Commerciële unit 8
Circa 164 m² BVO
Deze unieke unit is de eyecatcher van Het Kadehuis vanuit de binnenstad naar de Rijnkade. Deze unit ligt
op de hoek van de Trans en de Nieuwstraat en heeft in totaal zeven plafond hoge glazen puien en een
dubbele glazen deur aan de kant van de Nieuwstraat. De unit is niet alleen riant maar heeft ook op de hoek
een vrije hoogte van bijna 7 meter waardoor het extra uitstraling krijgt vanaf de doorgaande weg. Het
overige deel van de ruimte heeft een vrije hoogte van bijna 4 meter. Deze unit is eventueel ook geschikt
voor horeca.
Huurprijs: €32.000,00 per jaar exclusief BTW.
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Overzicht vloeroppervlakte en huurprijzen
De units hebben de volgende bruto vloeroppervlaktes:
Unit 1

Ca. 521 m²

€ 135.000,-

Unit 2

Ca. 186 m²

€ 32.000,-

Unit 3

Ca. 87 m²

€ 16.000,-

Unit 4

Ca. 67 m²

€ 12.000,-

Unit 5

Ca. 78 m²

€ 13.500,-

Unit 6

Ca. 85 m²

€ 15.000,-

Unit 7

Ca. 59 m²

€ 9.000,-

Unit 8

Ca. 164 m²

€ 32.000,-

Vrije hoogte
De vrije hoogte van de units zijn variërend van circa 3.4 meter tot 7 meter.
Energielabel
Het object zal beschikken over energielabel A.
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Bestemming
De bestemming is onder meer 'Horeca en Detailhandel'. Vanuit de Vereniging van Eigenaars is de
bestemming 'Commerciele ruimten' met inachtneming van het geldende bestemmingsplan.
Voor een nandere toelichting op het bestemmingsplan verwijzen wij u graag naar de website van
Ruimtelijke Plannen.
Opleveringsniveau
De units zijn volledig casco en dus naar eigen wens nog in te richten. Er is wel voorzien in een aansluitpunt
voor riool, ventilatie en stadsverwarming. De units worden opgeleverd met onafgewerkte betonnen vloer en
wanden. Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er is een technische omschrijving op aanvraag beschikbaar.
Unit 1 is standaard voorzien van een afzuigingskanaal ten behoeve van de keuken op de aangegeven
plaats. Aircounits kunnen worden geplaatst door huurder op een nader aan te geven plaats op het dak.
Opleveringsdatum
Het project Het Kadehuis wordt momenteel gebouwd. Volgens de planning wordt het geheel opgeleverd in
2023.
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Huurgegevens
Servicekosten
De huurder sluit zelf rechtstreeks contracten af met de desbetreffende nutsleveranciers.
Huurperiode
5 jaar met verlengingen van telkens 5 jaar.
Opzegtermijn
12 maanden voor het verstrijken van een huurperiode.
Huurbetaling
De huur en BTW dienen bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.
Zekerheidsstelling
Ter grootte van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW in de vorm van een bankgarantie of
waarborgsom.
Huurindexatie
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst een jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst worden
aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI- Alle huishoudens (basisjaar 2015 =
100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek.
Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM), winkelruimte en andere bedrijfsruimte in
de zin van artikel 7:290 BW, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17 september
2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012, eventueel met aanvullende / afwijkende bepalingen
vanuit verhuurder.
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Ligging
Het Kadehuis ligt op vijftien minuten lopen van het station en vanaf daar zijn er directe treinverbindingen
naar Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Binnen 3 minuten sta je in het historische centrum van
Arnhem en met de auto zit je binnen 10 minuten op de A12.
Het Centrum van Nijmegen ligt op 16 kilometen van Het Kadehuis. Dat is een kwartiertje rijden! De afstand
van Arnhem naar Utrecht bedraagt 55 kilometer. Met de trein sta je in 35 minuten op Utrecht Centraal.
Vanuit Het Kadehuis zit je binnen mum van tijd op alle belangrijkste uitvalswegen. Het voordeel van een
centrale ligging!
Parkeren
De bewoners van Het Kadehuis hebben een eigen parkeerplek in de gezamenlijke stallingsgarage onder
Het Kadehuis. Voor ondernemers en bezoekers is er in de omgeving voldoende openbare
parkeergelegenheid. De volgende parkeerterreinen of parkeergarages zijn op loopafstand:
• Rijnkade;
• Parkeerterrein aan de Trans;
• Parkeergarage Rozet.
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Plattegronden
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Aantekeningen
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BMV Makelaars
BMV Bedrijfsmakelaars
BMV Bedrijfsmakelaars is een full-service makelaarskantoor in de regio
groot Arnhem met een team van ruim 25 gedreven professionals.
Winkels, kantoren, logistiek, bedrijfsruimten of beleggingsvastgoed;
voor elke discipline treft u bij ons een specialist.
Dynamis
BMV Makelaars is partner in Dynamis. Dynamis is een landelijk
samenwerkingsverband van de 13 grootste regionale
makelaarskantoren in Nederland. Met 50 vestigingen en ruim 600
medewerkers opereert Dynamis zowel landelijk als regionaal op het
gebied van wonen, bedrijfsonroerendgoed, taxaties en financiële
dienstverlening.

Ons team
De heer J.H. (Jacco) Vogelaar

Mevrouw N.C. (Nadine) Herwig

Bedrijfs-/ Beleggingsmakelaar

Commercieel medewerker

06 - 53 26 70 58

026 – 355 21 00

vogelaar@bmvmakelaars.nl

herwig@bmvmakelaars.nl

De heer M. (Mark) Tesselhoff

De heer D. (Dennis) van Lier

Bedrijfsmakelaar RT

Vastgoedadviseur

06 - 10 47 03 88

06 – 30 88 09 45

tesselhoff@bmvmakelaars.nl

vanlier@bmvmakelaars.nl

Mevrouw R.N. (Romy) Velthuizen

De heer E. (Evert) den Outer

Vastgoedadviseur

Winkelmakelaar RM

06 – 13 48 11 68

06 – 53 24 20 68

velthuizen@bmvmakelaars.nl

denouter@bmvmakelaars.nl

Mevrouw R. (Duzy) Ahmad
Vastgoedadviseur
026 – 355 21 00
ahmad@bmvmakelaars.nl
Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij
echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Deze informatie mag niet als een aanbieding of offerte worden
beschouwd, maar is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden
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Sweerts de Landasstraat 27
6814 DA Arnhem
bedrijven@bmvmakelaars.nl
bmvmakelaars.nl l 026 355 21 00

