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Te huur een uniek object in hartje Centrum, de voormalige danssalon/discotheek "In Casa”. Het pand is geschikt voor 
uiteenlopende doeleinden, zoals: Horeca V zoals discotheek, feestzaal etc. , bedrijfsruimte en als winkelruimte.





Ligging




Het pand ligt in het centrum aan een drukke verkeersader t.o. een grote parkeergarage en molen De Valk. Goed te 
bereiken met zowel de auto, alsook met het openbaar vervoer. De winkels, diverse restaurants, cafés, het centraal 
station, diverse horeca, terrasboten en niet in de laatste plaats de 2- wekelijkse, druk bezochte warenmarkt liggen 
direct om de hoek, alsmede de schitterende Burcht, de Hooglandse Kerk en een 3-tal mooie museums en bioscopen.




Dit gebied wordt niet alleen door de vele Leidenaren bezocht, maar ook door expats die werkzaam zijn in het Bio 
Science Park, en toeristen omdat er in de directe omgeving ook diverse hotels zijn gevestigd, en dagjesmensen. De 
agglorematie van Leiden is dan ook 1 miljoen bewoners!

Ook is Leiden een echte studentenstad met verschillende faculteiten.




In alle jaargetijden van het jaar zijn er wel tal van activiteiten te beleven in het bruisende hart. Hier een kleine greep 
uit de jaarlijkse evenementen: lichtjesparade, Sinterklaas, een Kerstmarkt met een ijsbaan, het Leids Film Festival, de 
museumnacht, open Monumentendagen, Leids Cabaret Festival, verrassend winkelweekend, en niet te vergeten “Het 
Leidens Ontzet”

Kortom een uitstekende locatie om juist hier te ondernemen “Leiden stad in ontwikkeling”.





Bereikbaarheid




Leiden is uitstekend bereikbaar, zowel met de auto, fiets, openbaar vervoer en per boot. Voor de deur bevindt zich 
de meest moderne, diepste parkeergarage (600 plaatsen) van Nederland.




Diverse busverbindingen stoppen in de directe omgeving en op korte loopafstand (ca. 5 min.) bevindt zich het 
Centraal Station Leiden. Ook zijn er veel goede stallingfaciliteiten voor fietsen, brommers en scooters, veelal gratis.





Indeling en oppervlakte




De totale vloeroppervlakte van het object bedraagt ca. 1.190m2 BVO en is als volgt ingedeeld: Entree: balie/
kassaruimte, garderobe, kantoorruimte, totaal ca. 180 m2 BVO. Toiletgroepen totaal ca. 60 m2 BVO.
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Grote zaal: “Colosseum” ca. 520 m2 met royaal podium, lichtinstallatie en harthouten dansvloer, berging, 
opslagruimte, 2 technische ruimten, personeelsruimte, kleedruimte met douche en toilet, alsmede een trap naar een 
kleine kelderopslag voor goederen. Deze ruimte is geschikt voor tussen de 150 en 650 personen.




Kleinere zaal: “Lotus Lounge” ca. 95 m2, heeft een modern en strak interieur en is voorzien van een LED-
lichtinstallatie, die voor geweldige effecten zorgt, een DJ-Booth, dansvloer en een fraaie bar. Deze ruimte biedt 
plaats aan maximaal 100 personen.




Vide: “Belle Vista” ca. 335 m2, deze ruimte geeft een levendig uitzicht op de beneden liggende zaal,

en is voorzien van barfaciliteiten, zitgelegenheid, technische ruimte, alsmede twee aparte rokers/opslagruimte. De 
vide biedt plaats aan ongeveer 250 personen en is uitermate geschikte voor het geven van feesten, buffetten en als 
VIP-gedeelte bij grote feesten.




Verder is er ook nog een afsluitbaar binnenterrein.





Koopcondities




Vraagprijs: € 2.650.000,- k.k. Incl. Inventaris




Aanvaarding: In overleg




Huurcondities




Huurprijs: € 19.200,- per maand excl. BTW.




Servicekosten: € 1.600,- per maand excl. BTW




Aanvaarding: per 1 juli 2020

Op dit moment tot juni 2020 verhuurd aan de Popupclub.
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Huurtermijn: In overleg, een meerjarige huurovereenkomst geniet de voorkeur.




Zekerheidstelling: Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW.




Huurindexering: Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) 
reeks CPI alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs 
zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na 
huur ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.




BTW: Indien huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake 
zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief 
omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


