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TE HUUR




Ca 2.725 m² winkelruimte en 181.5 m² kantoorruimte





In units vanaf




Begane grond

Ca 1.329 m²  winkelruimte met magazijn

Vrije hoogte magazijn 3.304m




Verdieping

Ca 1.396 m² winkelruimte

Ca 181.5 m²   kantoorruimte





Opleveringsniveau





Casco 





Locatie




Shoppingpark De Heuve is een drukbezocht retailpark welk bestemd is voor perifere en grootschalige detailhandel. 
Aanwezige formules op De Heuve: Gamma, Overvecht, McDonalds, Frits Wolf tuinmeubelen, Daka Sport, 
Mandemakers keukens etc etc. De Heuve is zeer goed bereikbaar, en is direct gelegen aan de A73 afslag Beuningen. 





Terrein





Er is parkeergelegenheid aanwezig, 62 parkeerplaatsen op eigen terrein, waarvan 20 direct voor de ingang.  In de 
directe omgeving van het pand zijn ca 900 parkeerplaatsen aanwezig.(parkeren is gratis)





Bereikbaarheid




Shopping Park De Heuve ligt direct aan de afslag van de A73 naar Beuningen. De bereikbaarheid is zeer goed te 
noemen.
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Huurtermijn





5 jaar




Verlengingstermijn




Aansluitende perioden van telkens 5 jaar.





Opzegtermijn




12 maanden.





Huurbetaling




Huur per maand vooruit, wettelijk verschuldigde BTW belaste verhuur.





Huurcontract




Volgens het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW 
vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), laatste versie, met bijbehorende algemene bepalingen.





Zekerheidsstelling




Als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen van huurder zal huurder ten behoeve van verhuurder 
een bankgarantie/waarborgsom stellen ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting.





Indexering




Jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex, reeds CPI-alle huishoudens (2006=100), zoals gepubliceerd door het 
Centraal Bureau door de Statistiek.











PROJECTINFORMATIE
Hadrianussingel 20, Beuningen Gld

BTW




De verhuur is met de wettelijk verschuldigde BTW belast.




Huurprijs





va, € 60.-- per m2 per jaar.




Servicekosten




Aanvullend zullen de servicekosten ten behoeve van schoonmaak openbaar gebied, onderhoud wegen en groen en 
onderhoud van het dak. Verhuurder behoudt zich het recht voor naar redelijkheid de aard en de omvang van de 
leveranties en diensten uit te breiden of in te krimpen. Jaarlijks zullen de gemaakte kosten voor de leveranties, 
diensten en dergelijke als hierboven aangegeven worden vastgesteld





Aanvaarding




In overleg.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Hadrianussingel 20, Beuningen Gld



FOTOREPORTAGE
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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 is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




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


