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Polderlaan 23A

Aantrekkelijke winkelruimte aan de Polderlaan 23a

LIGGING

De ruimte ligt in de wijk Hillesluis en op steenworp afstand van het koopcentrum Boulevard Zuid.

BIJZONDERHEDEN

De winkel heeft een begane grond van ca. 70 m2 en een royale kelderverdieping van 60 m2, die niet
mee berekend is in de huurprijs. We zoeken een aanvullende branchering op het winkelaanbod wat er nu
al in deze winkelstrip zit. Kandidatuur wordt ook door de gemeente Rotterdam beoordeeld.

PARKEREN

Betaald parkeergelegenheid voor de deur

INDELING

Oppervlakte ca. 70 m2 begane grond.
Oppervlakte ca. 60 m2 kelderverdieping, deze is niet meegenomen in de huurprijs.

HUURPRIJS

De vraaghuur bedraagt € 655,00 per maand exclusief BTW.

BEREIKBAARHEID

openbaar vervoer: bushaltes liggen voor de deur; tram – en metroverbindingen liggen niet ver weg

aanvoerroutes naar de rijkswegen dichtbij

OPLEVERINGSNIVEAU

Het gehuurde wordt als casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De ruimte is voorzien van:

Toilet;
Pantry
Verwarming
Kelderverdieping

OPLEVERDATUM

Per heden

BANKGARANTIE/WAARBORGSOM

Ter grootte van drie maanden huur, de eventuele servicekosten en de hierover verschuldigde
omzetbelasting.

HUURINDEXERING

Jaarlijks per 1 juli.
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OMZETBELASTING: Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Indien huurder
niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie
van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

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.
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Polderlaan 23A

Status: Beschikbaar
Stad: Rotterdam

Gebied: Feijenoord
Wijk: Hillesluis

Vraagprijs: € 655,- exclusief btw en exclusief voorheffing stadsverwarming
per maand

Type bedrijf: Winkelruimte
Bedrijfsoppervlakte: Circa 130 m2
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Polderlaan 23A

www.jouwzaak.nu Pagina 6 van 9



www.jouwzaak.nu Pagina 7 van 9



Contactgegevens
Rochussenstraat 21

3015 EA Rotterdam
Bedrijfshuisvesting@woonstadrotterdam.nl

010 241 5429
woonstadrotterdam
woonstad
woonstad-rotterdam

Polderlaan 23A

JOUW ZAAK? ONZE ZAAK!
Een onderneming starten of verhuizen naar een nieuwe ruimte? Met z'n 1.500 bedrijfsruimten in
Rotterdam en onze verhuurspecialisten met kennis van de wijk en de omgeving waarin je je wilt versgen
zit je goed bij Woonstad Rotterdam. Vanwege onze ervaring en kennis weten we precies welke
ondernemer waar het best past. Advies op maat, zodat jij kunt ondernemen op de plek en de manier die
bij jou past. Van winkel tot kantoor, van opslag tot werkplaats en van atelier tot horeca. Wij helpen je de
juiste plek te vinden. En groei je uit je jasje, dan helpen we je aan iets ruimers. Wij hebben de plek voor
jouw zaak!

Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Deze objectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.
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https://www.facebook.com/woonstadrotterdam
https://twitter.com/woonstad
https://nl.linkedin.com/company/woonstad-rotterdam
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