
 

 

 
 

 

          

                      

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Algemene informatie 
 

Situering 

 
Deze horeca / winkelruimte is gelegen in het centrum van Wageningen, op korte afstand van de hoofdwinkelstraten 
zoals de Hoogstraat en het horecaplein (Markt). In de directe omgeving bevinden zich met name winkels, 
horecabedrijven, kantoren en woningen, scholen en universiteiten.    
 
 
Wageningen is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, regio Gelderse Vallei. De stad telt 38.282 inwoners 
(31 mei 2018, bron: CBS), van wie vele duizenden student zijn. De Wageningse universiteit en aanverwante instellingen 
tellen zo'n 7400 werknemers, van wie overigens minder dan 40% woonachtig is in Wageningen. De gemeente heeft drie 
woonkernen: Wageningen, Wageningen-Hoog en Nude. Wageningen-Hoog en Nude hebben geen eigen postcode en 
plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Wageningen. Wageningen werkt met de 
gemeenten Rhenen, Veenendaal, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude samen in het regionaal 
samenwerkingsverband Regio FoodValley. 

Wageningen is gesitueerd waar de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn (hier Nederrijn geheten) aan elkaar 
grenzen. Waar de Utrechtse Heuvelrug in Rhenen eindigt met de Grebbeberg, heeft Wageningen nog een laatste 
uitstulping van de Veluwe in de vorm van de Wageningse Berg. Wageningen heeft een belangrijke binnenvaarthaven 
aan de Rijn, met onder meer overslag- en opslagcapaciteit voor olie (zie Rijnhaven). Via het westelijk gelegen 
Opheusdense Veer bestaat er een verbinding over de Nederrijn met Opheusden en via het oostelijk gelegen Lexkesveer 
met de Betuwse dorpen Randwijk en Zetten. De gemeente Wageningen ligt ten zuiden van de gemeente Ede. aarlijks worden in Wageningen diverse 
evenementen georganiseerd. In januari is dat altijd het Bluesfestival, de kroegentocht bij uitstek. In april en november wordt tussen Wageningen en Rhenen de 
Bergrace by Night gehouden, een nachtloop, die eindigt op de Grebbeberg in Rhenen.  

In mei is er het Bevrijdingsfestival, de 5 mei-viering en de Capitulatie Bevrijdingstocht. In juni is er straattheater te aanschouwen in de vorm van het Leeffestival 
en de Hel van Wageningen/Jan Janssen Classic, het grote toerfietsevenement. In augustus de Algemene Introductie Dagen (AID) voor de nieuwe Wageningse 
studenten (van zowel de WUR als Aeres Hogeschool). September Open Havendag, Open Monumentendag en het Rhine Town Jazz Festival. Door Rugbyclub 
Wageningen wordt jaarlijks op de laatste zondag in augustus het FIALAR-rugbytoernooi georganiseerd. Dit 15 a-side rugbytoernooi is speciaal bedoeld voor 
rugbyteams uit de tweede en derde klasse en de nationale damescompetitie. En natuurlijk is er voor de kinderen in december de aankomst van Sinterklaas in de 
Wageningse haven.  

 

Bron: wikipedia.nl  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_plaatsen_met_stadsrechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderse_Vallei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Student
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_University_%26_Research_centre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen-Hoog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nude_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ede_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barneveld_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijkerk_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scherpenzeel_(Gelderland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renswoude
https://nl.wikipedia.org/wiki/FoodValley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderse_Vallei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(stuwwal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grebbeberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningse_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnhaven_(Wageningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opheusden
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluesfestival&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergrace_by_Night&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grebbeberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijdingsfestival
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=5_mei-viering&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitulatie_Bevrijdingstocht&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeffestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Janssen_Classic
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Havendag&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Monumentendag
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhine_Town_Jazz_Festival&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rugbyclub_Wageningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rugbyclub_Wageningen


 

Profilering Huidige huurder 

Willy’s Warenhuis / Natuurlijk wonen huurt tot 1 april 2019 de ruimte aan Salverdaplein 2 te Wageningen. WillysWarenhuis is een kringloopwinkel: In het 
warenhuis vindt men sfeerhoeken met als thema bed, bad, glas, holland, thee, keuken, kruiden, sieraden en textiel. Elke hoek is gestyled met antiek, curiosa en 
vintage.  

 

Nieuwe huurder 

Volgens het bestemmingsplan is naast het exploiteren van een winkel de exploitatie van een horecabedrijf mogelijk toegestaan. Huurder dient hiervoor zelf een 
vergunning aan te vragen. De exploitatie van een terras behoort mogelijk ook tot de mogelijkheden. Ook hiervoor dient huurder een vergunning aan te vragen.  

 

Het door Klaassen aangeboden object is uitermate geschikt voor een restaurant, lunchroom, cafetaria of winkel.   

    

 

  



 

Huurovereenkomst  
Huurovereenkomst conform het ROZ  
Model 2012 Winkelruimte en overige 
bedrijfsruimten aangevuld met 
standaard horecabepalingen. 
 
Huurtermijn 
5+5 huurjaren (in overleg). 
 
Indexering  
Jaarlijks, op basis van de wijziging van 
het maandprijs indexcijfer volgens de  
consumentenprijsindex (CPI) voor het  
eerst één jaar na ingang huuringang. 
 
Opzegtermijn 
12 maanden. 
 
Betaling 
Per maand vooruit. 
 
Waarborgsom  
3 maanden inclusief BTW. 
 
 
Meer informatie 
Joey Hehamahua  
joey@klaassenbv.nl 
 
Alle verstrekte informatie is geheel 
vrijblijvend en onder voorbehoud. 
Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend.  
 
 
 

 

 

 

 

  

Adres 
Salverdaplein  2 
6701 DB 
 
Bereikbaarheid  
Goede bereikbaarheid per auto, 
openbaar vervoer, te voet en per fiets.  
 
Ligging 
Het object is in het centrum, nabij 
hoofdwinkelstraten en diverse 
horecabedrijven.  
  
Doelgroep 
n.v.t. 
 
Openingstijden 
n.v.t.  
 
Belendingen 
Horecabedrijven, winkels, kantoren en 
woningen, scholen en universtiteiten 
 
Bestemming/gebruik  
winkel en horeca 
 
Afnameverplichtingen 
n.v.t.  
 
Bruikleengoederen 
n.v.t.   
 
Personeel 
n.v.t.  
 
Metrage 
Begane grond 216 m2 
Kelder 50m2 

 

Brandveiligheidseisen 
Het pand voldoet niet aan de 
brandveiligheidseisen (voor horeca). 
 
Inrichtingseisen 
Het pand voldoet niet aan de 
inrichtingseisen (voor horeca) 
 
 
Oplevering 
Casco, er zijn geen (horeca) 
voorzieningen 
 
Vraagprijs 
De vraagprijs van de bedrijfsexploitatie 
bedraagt: 
 

€ NIHIL 
 
Huurprijs 
De huurprijs bedraagt van het 
onroerend goed  bedraagt:  

€ 25.000,-- per jaar,  

exclusief BTW 



 

 

  



 



 

  



 

 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Disclaimer & contactinformatie 

Alle door ons en/of door de eigenaar verstrekte schriftelijke informatie is strikt vertrouwelijk en dient op eerste     

verzoek te worden geretourneerd. Er heeft door de makelaar geen controle plaatsgevonden op juistheid van de    

gegevens. Aan de in deze aanbieding vermelde maten kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze    

aanbieding mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd dan na schriftelijke toestemming           

van de adviseur. 

 
De informatie wordt verstrekt onder het voorbehoud van gunning en goedkeuring door de verkoper.  
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met de eigenaar/ondernemers, het personeel, de                  
accountant, leveranciers, brouwerijen en/of derden die in relatie staan tot de eigenaar/ondernemers. 
 
U kunt direct contact opnemen met de betreffende adviseur om een bezichtiging in te plannen of nadere informatie aan te         
vragen. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie dient uitsluitend te verlopen via:  
 
Klaassen Vastgoedmakelaardij  
De heer J. Hehamahua  
Wiekenweg 56B 
3815 KL Amersfoort  
Telefoon  | 06 -11744732              | 033-2581330 
E-mail  | joey@klaassenbv.nl  
 
 
De Klaassen groep bestaat uit Klaassen Horecamakelaardij, Klaassen Vastgoedmakelaardij, Klaassen             
Advies en Klaassen Taxaties. Binnen Klaassen zijn makelaars, taxateurs, adviseurs, en specialisten werkzaam                   
in een specifieke regio met ieder hun eigen kennis en ervaring in de betreffende regio. Klaassen is                      
opgericht in 1991 en actief in 21 verschillende regio’s in Nederland, verdeeld over 4 kantoren in Amersfoort,                           
Rosmalen, Rotterdam en Amsterdam.  
 
Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en de NRVT.   
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Hoofdkantoor Klaassen makelaardij I Wiekenweg 56B I 3815 KL Amersfoort I 033-258 13 30  

https://www.facebook.com/klaassenmakelaardij/
https://twitter.com/klaassenbv
http://klaassenbv.nl/
mailto:joey@klaassenbv.nl

