
€ 550,00 p.m.;ex btw

Omschrijving
Ca 74 m² opslagruimte gelegen aan het Zwaanshals 141
te Rotterdam- Oude Noorden.

Opslag
Wijk: Oude Noorden
Plaats: Rotterdam
Oppervlakte: 74 m²

Zwaanshals 141

Locatiegegevens:
Dit unieke plekje in Rotterdam is nog volop in ontwikkeling en biedt onverwacht veel leuke winkels en eetgelegenheden. Hier
draait het echt om origineel design, kunst, vintage, vilt, interieur, mode en lekker eten & drinken. Waar je ook naar op zoek
bent: hier vind je een opvallende diversiteit aan echte specialistische en creatieve winkels. Van mooie zelfgemaakte sieraden
tot schilderijen en van bijzondere whisky’s tot handgemaakte chocolade.
Parkeren:
Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg (betaald).
Oppervlakte:
Ca. 74 m² gelegen op de begane grond.
Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 550,00 per maand exclusief BTW.

Opleveringsniveau:
- toilet;
- pantry;
- meterkast met standaard nuts-aansluitingen.
Beschikbaarheid:
Per direct beschikbaar.
Bankgarantie/ waarborgsom:
Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.
Huurindexering:
Jaarlijks per 1 juli.
Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur.
Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding. De vermelde informatie is van algemene aard en niet
meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle informatie is met zorg samen gesteld, is geheel vrijblijvend en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Interesse? Bel BOG Team 010 241 54 29 voor meer informatie of een bezichtiging.

Woonstad Rotterdam heeft voor elke ondernemer de juiste plek. Bel of mail onze deskundige adviseurs Bedrijfshuisvesting,
vertel ons wat je plannen zijn. Samen vinden wij Jouw Zaak! Je vindt ons complete aanbod op www.jouwzaak.nu

JouwZaak

bedrijfshuisvesting@woonstadrotterdam.nl

010 2415429
De productinformatie is met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan
kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie is geheel
vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden. 6 september 2017 pagina 1/2
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Universiteit 1,2 km

Gezondheid en zorg 0,1 km

Cultuur 0,3 km

Financiële zaken 0,5 km

Gemeentelijke instelling 0,3 km

Horeca 0,2 km

Parkeerplaats 0,2 km

Persoonlijke verzorging 0,3 km

Sport en ontspanning 0,0 km

Winkel 0,3 km

Openbaar vervoer 0,3 km
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