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TE HUUR WINKELRUIMTE 
 

Algemene informatie Zelfstandig winkelpand gelegen in Utrecht-Zuid in de wijk 
Tolsteeg in het winkelcentrum “Smaragdplein”. Samen met een 
bibliotheek, apotheek, weekmarkt, daghoreca en 
dienstverlenende sector is het Smaragdplein een van de 
belangrijkste voorzieningenconcentratie van Utrecht Zuid-
Oost. Reeds gevestigde winkels/bedrijven zijn o.a. Plus 
supermarkt, Lidl supermarkt, Kruidvat, Blokker, Banierhuis, 
Bakker Roel en ABN Amro. 
 
Het winkelpand bestaat uit een begane grond met 
verkoopruimte, dagverblijf en toilet, opslag in de kelder en 
kantoor-/opslagmogelijkheid op de verdieping. 
 
Door de ligging recht tegenover de Kruitvat bent u als 
gebruiker van deze winkelruimte verzekerd van een 
behoorlijke passantenstroom.  

 

Bereikbaarheid Het winkelcentrum is zeer goed bereikbaar door de gunstige 
ligging aan de stedelijke noord-zuid verbinding, de zeer nabij 
gelegen rondweg en het snelwegknooppunt 'Lunetten" waar de 
A-12 en A-27 elkaar kruisen.  
 
Ook met openbaar vervoer is deze locatie goed bereikbaar. Een 
bushalte met de lijnen 8, 15 en 47 bevindt zich op loopafstand. 

  

Oppervlakte Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van de winkel bedraagt 
totaal circa 135 m², verdeeld over: 
- circa 86 m² op de begane grond; 
- circa 25 m² op de 1e verdieping; 
- circa 24 m² in de kelder.  
 
Metrage conform NEN 2580 meetcertificaat.  
 

Frontbreedte De frontbreedte van de winkelruimte is circa 7,75 meter. 

 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 

Het object zal worden aangeboden met de volgende 
voorzieningen: 
- Entree; 
- Pantry; 
- Toilet; 
- Eigen meterkast; 
- Dubbele achteringang. 
 
De volgende zaken zijn door de vorige huurder “om niet” 
achtergelaten: 
- Systeemplafonds met verlichting; 
- Boiler; 
- Alarmsysteem; 
- Nooduitverlichting; 
- Airco t.b.v. koelen en verwarmen; 
- Patchkast; 
- Uitstortgootsteen. 
 

Parkeren Het totaal aantal vrije parkeerplaatsen op het voor de winkel 
gelegen gratis parkeerterrein bedraagt circa 275 plaatsen. 
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Huurprijs  € 25.000,- per jaar, vrij van BTW. 

 

Bestemmingsplan Conform bestemmingsplan “Watervogelbuurt, Hoograven, 
Tolsteeg” is het toegestane gebruik: 

- Gemengd-2 
 
Derhalve is deze ruimte bestemd als: 

- Detailhandel. 
 

 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis 
van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens  
(2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

 

Huurtermijn 5 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van telkens 5 
jaar, afwijkende huurtermijnen in overleg. 

 

Opzegtermijn Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 12 maanden. 

 

Betaling Huur maandelijks vooruit. 

 

Servicekosten Er zullen geen bijkomende leveringen en diensten worden 
doorbelast. Huurder is direct zelfstandig contractant van de 
desbetreffende nutsbedrijven en draagt zorg voor het afsluiten 
van correcte overeenkomsten. 

 

Winkeliersvereniging Verplichte deelname aan de winkeliersvereniging € 400,- per 
jaar te vermeerderen met BTW. 

Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur en de wettelijk verschuldigde BTW. 

 

Aanvaarding Per direct. 

 

Overige voorwaarden en 
condities 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed 
(NVM). 

 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Postbus 349 
3500 AH UTRECHT 
TEL: 030 – 66 222 55 
Email: bedrijven@waltmann.nl 
Internet: www.waltmann.nl 

 
 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met 
zorg samen gesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 
  

 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0344.BPWATERHOOGTOLSTEE-0401/r_NL.IMRO.0344.BPWATERHOOGTOLSTEE-0401_2.8.html
mailto:bedrijven@waltmann.nl
www.prominentvastgoed.nl
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond verdieping 
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Plattegrond Kelder 
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Plattegrond 3D 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien 
van de juistheid kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

informatie enig recht worden ontleend. 

 
 
 

Meetstaat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien 
van de juistheid kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

informatie enig recht worden ontleend. 
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