Ooststraat 19 te (3261 KM) Oud-Beijerland

Winkelruimte ca. 55 m² begane grond (onderdijks)

HUURPRIJS € 895,00 per maand
exclusief BTW en servicekosten

Kenmerken
Huurprijs
€ 895,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten

Zekerheidsstelling
Waarborgsom

Huurtermijn
5 jaar

Indexering
Jaarlijks

Parkeerplaats
Nee

Servicekosten
Thans niet van toepassing

Opleveringsniveau
Casco

Betalingen
Per maand

Verlengingstermijn
5 jaar

Datum van oplevering
Per direct

Opzegtermijn
12 maanden

Totale oppervlakte
Ca. 55 m²

BTW belast
Ja

Energielabel
Ja
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Omschrijving
Algemeen
Gerenoveerde winkelruimte, gelegen nabij het
overdekte winkelcentrum 'Veilingpassage' in het
historische centrum van Oud-Beijerland. OudBeijerland, gelegen aan de Oude Maas, is de
grootste plaats in de Hoeksche Waard.
In de directe omgeving zijn zowel landelijke als
lokale ondernemers gevestigd, waaronder: Hema,
Chocolaterie Robbertsen, Kruidvat, Hunkemöller,
Beter Horen, Bram Ladage en restaurant Heeren
van Beijerland en Nuance Interieur.
Kadastrale aanduiding
Gemeente Oud-Beijerland, Sectie D, Nummer 6229
(gedeeltelijk).
Indeling
Ca. 55 m² commerciële ruimte gelegen op de
begane grond (onderdijks).

Huurprijs
€ 895,00 per maand, exclusief BTW en
servicekosten.
De aangeboden huurprijs betreft een ‘ingroeihuur',
dat wil zeggen dat de huurprijs, in een nader
overeen te komen staffel, zal worden verhoogd
naar een marktconforme huurprijs van
€ 1.595,00 per maand, exclusief BTW en
servicekosten.
Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum
huuringang, op basis van de wijziging van het
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex
(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
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Vervolg omschrijving
Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf
jaar.
Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden
gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden
gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op
bovengenoemde huurprijs.
Bijkomende kosten
Thans niet van toepassing.
Zekerheidsstelling
Een waarborgsom ter grootte van een
betalingsverplichting van drie maanden, inclusief
servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal volgens model
verhuurder, gebaseerd op model (versie 2003) van
de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met
bijbehorende Algemene Bepalingen,
gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de
rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende
informatieverstrekking niet als een aanbieding of
offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden
ontleend.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te
worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.
Datum van oplevering
Per direct.
Wijze van oplevering
De ruimte wordt casco, vrij van huur en gebruik
(schoon en ontruimd) opgeleverd.
Energielabel
Het object heeft een energieklasse E, energieindex 1,53 en is geldig tot 30 juli 2029.
Gebruik
Onderhavige ruimte wordt gebruikt als
verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW.
Horeca (categorie 1) is toegestaan, zie pagina 6.
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Bestemmingsplan
Het geheel valt onder de regels van bestemmingsplan 'Correctieve herziening Wonen' van de Gemeente
Oud-Beijerland, onherroepelijk d.d. 8 juli 2014 en onder het vigerend plan 'Parapluplan Archeologie en Parkeren'
onherroepelijk d.d. 9 mei 2017 en heeft de enkelbestemming 'Centrum''.
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. op de begane grond:

b. op de etages:

1. detailhandel;
2. dienstverlenende bedrijven/dienstverlenende
voorzieningen;
3. horecabedrijven van categorie 1 zoals bedoeld in
de begripsbepaling in artikel 1 van deze regels;
4. ondersteunende horeca;
5 bestaande woningen, waarbij aan huis verbonden
beroepen, waaronder mede begrepen
gastouderopvang, zijn toegestaan;

1. de functies genoemd onder a sub 1 t/m 3,
mits op één van de etages van een
gebouw wordt gewoond;
2. bestaande woningen, waarbij aan huis
verbonden beroepen, waaronder mede
begrepen gastouderopvang, zijn
toegestaan;
De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen
gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor
de waterkering.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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Bestemmingsplan (vervolg)
Horeca categorie 1 (licht):
horeca 1a: een horecabedrijf dat tot hoofddoel
heeft het verstrekken van (al dan niet voor
consumptie ter plaatse) bereide etenswaren, ijs,
koffie en thee met als nevenactiviteit het
verstrekken van (alcoholhoudende) dranken ter
plaatse;
horeca 1b: een horecabedrijf dat tot hoofddoel
heeft het verstrekken van maaltijden ter plaatse,
met als nevenactiviteit het verstrekken van
(alcoholhoudende) dranken ter plaatse;
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Locatie
Algemeen
De fusiegemeente Hoeksche Waard is een unieke
regio met kleine en middelgrote kernen, ieder met
zijn eigen retail, gecombineerd met een fijnmazige
infrastructuur en goede uitvalswegen naar de rest
van de randstad. Oud-Beijerland mag zich als
grootste kern gelukkig prijzen met een verzorgingsgebied dat veel groter is dan alleen het eigen
dorp.

Parkeren
Ruime (gratis) parkeergelegenheid in de directe
omgeving, zie bovenstaande plattegrond (bron:
www.oudbeijerlandcentrum.nl).
Openbaar vervoer
Het centrum van Oud-Beijeland is per bus
bereikbaar en vanuit Spijkenisse en Rhoon ook per
veerpont (www.rhoonseveer.nl).

Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar met de auto en met
het openbaar vervoer, zowel binnen de Hoeksche
Waard of Spijkenisse, Barendrecht maar ook
Rotterdam.
Auto
Nabij rijksweg A29 die zorgt voor een snelle
verbinding tussen Rotterdam (ca. 20 minuten),
Breda en Zeeland.
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Een passende huisvesting voor uw bedrijf?
Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
Directeur
Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 171

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse
Winkels
Tel: 088 424 0 120

Katja van der Landen
Assistent Makelaar
Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 229

Waarom Ooms Makelaars?

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterd

am

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888
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