
Ca. 298 m² (bvo) winkelruimte op eerste winkellaag

in overdekt winkelcentrum Zuidplein

Zuidplein Hoog 480 te (3083 BL) Rotterdam

HUURPRIJS € 110.000,00 per jaar
exclusief BTW en servicekosten
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Kenmerken
Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom





Indexering


Jaarlijks




Service- en promotiekosten


€ 18.000,00 per jaar, exclusief BTW




Betalingen


Per maand




Datum van oplevering


In overleg




Totale oppervlakte


Ca. 298 m²




Energielabel


Ja

Huurprijs

€ 110.000,00 per jaar, exclusief BTW en 
servicekosten





Huurtermijn


5 jaar




Parkeerplaats


Nee




Opleveringsniveau


Huidige staat




Verlengingstermijn


5 jaar




Opzegtermijn


12 maanden




BTW belast


Ja



Omschrijving
Algemeen
 
Indeling

Winkelcentrum Zuidplein (160 winkels) is een groot, Ca. 298 m² bvo, gelegen op de 1e verdieping,
overdekt winkelcentrum in Rotterdam-Zuid met het nabij het Atrium en de entree van de hoek
winkelgedeelte op de eerste etage. Op grond- Pleinweg-Strevelsweg.

niveau bevindt zich een grote parkeergarage in 

twee lagen met ca. 1.400 parkeerplaatsen, een Voormelde oppervlakte is gebaseerd op een oude
bewaakte fietsenstalling, opslagruimte en een bus- NEN 2580 rapportage, opgesteld d.d. 21 augustus
station. 2015.


 

In het winkecentrum zijn een groot aantal Bevoorrading via laad- en loshaven op de begane
landelijke formules gevestigd, o.a.: Albert Heijn, grond.
Action, Zeeman, Big Bazar, Xenos, HEMA, The Sting, 

Dirk van den Broek, ZARA, New Yorker, Ici Paris XL, 

H&M, Rituals en Burger King.
 
Huurprijsaanpassing



 Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum
In 2022 is flink geïnvesteerd in een upgrade van het huuringang, op basis van de wijziging van het
winkecentrum, met name op het gebied van prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex
kwaliteit en uitstraling.
 (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100),


 gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de

 Statistiek (CBS).

Kadastrale gegevens


Gemeente Charlois, sectie I, nummer 644-A,
appartementsindex 366 (gedeeltelijk).
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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.







Zekerheidsstelling


Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van
een betalingsverplichting van drie maanden,
inclusief servicekosten en BTW.







Betalingswijze


De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te
worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.







Datum van oplevering


In overleg.






Wijze van oplevering


De ruimte wordt vrij van huur en gebruik (schoon
en ontruimd) opgeleverd in de alsdan aanwezige
staat met inbegrip van de winkelpui.







Energielabel


Het object heeft een energielabel C, energie-index
1,16 en is geldig tot 30 mei 2025.







Gebruik


Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoop-
ruimte in de zin van artikel 7: 290 BW.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het
standaard model 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.
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Levering en diensten
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■ de serviceabonnementen alsmede het dagelijks 
onderhoud van de installaties ten behoeve van 

goederen- en personenliften, roltrappen, schuif-
deuren, glazenwassen, luchtbehandeling, 
verwarming, koeling, rookluiken en brand-
schermen, brandmelding, sprinkler, hydrofoor, 
bliksembeveiliging, muziek, oproepinstallatie, 
naamsaanduiding en optimalisering, signalering, 
bewaking, etc.;

■ (het energieverbruik met betrekking tot de 
hierboven genoemde installaties);

■ de levering van water;

■ het onderhoud en de instandhouding van 
verlichting in de algemene/gemeenschappelijke 
en dienstruimten, waaronder begrepen de kosten 
van energieverbruik, en van vervanging van 
armaturen, buizen en lampen;

■ het wassen van de ruiten en kozijnen van de 
algemene/gemeenschappelijke en 
dienstruimten, aan de binnen- en buitenzijde;

■ het schoonhouden van de algemene/gemeen-
schappelijke en dienstruimten,- terreinen, etc.;

■ het afvoeren van vuilnis (géén inzameling);

■ het opheffen van verstoppingen van 
gezamenlijke afvoerleidingen;

■ het management, waaronder o.m. begrepen 
winkeliersvereniging/promotionele activiteiten, 

algemene informatievoorziening en beveiliging 
ten behoeve van het gebouw/complex waarvan 
het gehuurde deel uitmaakt;

■ alle rechten, lasten en belastingen welke met 
betrekking tot de leveringen en diensten mochten 

worden geheven, respectievelijk opgelegd, 
ongeacht te wiens name de desbetreffende 
aanslag(en) etc. mochten zijn gesteld;

■ abonnement van handdoekautomaten, 
zeepautomaten en dergelijke alsmede facilitaire 

dienstverlening t.b.v. het winkelcentrum;

■ de verzorging van het beheer en de administratie 
van de leveringen en diensten.

Voorschotbijdrage service- en promotiekosten:

€ 18.000,00 per jaar*, exclusief BTW




Ten behoeve van de navolgende leveringen en 
diensten:

* wordt jaarlijks bepaald op basis van de door de Vereniging van Eigenaars winkelcentrum Zuidplein 
vastgestelde begroting.



Bestemmingsplan

Zuidplein Hoog 480, Rotterdam 6

Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Hart van Zuid' van de Gemeente Rotterdam,
vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 24 november 2016 en is bestemd voor

a. detailhandel;
b. horeca;
c. dienstverlening;
d. berg- en (fietsen)stallingsruimten;
e. maatschappelijke voorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens 

voor wonen vanaf de derde bouwlaag;
h. ter plaatse van de aanduiding 'openbaar 

vervoersstation' tevens voor openbaar vervoer 
station;

i. wegen en paden;
j. gemeenschappelijke ruimten;
k. nutsvoorzieningen;
l. groenvoorzieningen;
m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn

bestemd voor:

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

met daaraan ondergeschikt:



Locatie
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Bereikbaarheid

Uitstekend bereikbaar met zowel eigen- als open-
baar vervoer.




Nabij openbaar vervoer knooppunt Zuidplein met
diverse bus- en metrolijnen en nabij de op- en afrit
van de A15 (via S103) en A16 (via S125).







Parkeren


Ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald) in
ondergelegen parkeergarage (Q-Park Zuidplein)
met ca. 1.400 plaatsen.
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Plattegrond
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Plattegrond winkelcentrum
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Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z.

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

 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

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
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Tel: 088 424 0 171

Nils van den Berg
Vastgoedadviseur

Winkels
Tel: 088 424 0 116

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse

Winkels
Tel: 088 424 0 120


