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Ringvaartlaan 1a  te Nieuwerkerk aan den IJssel 

 
Aan een drukke doorgaande weg gelegen winkel-/showroomruimte. Het geheel bestaat 

uit totaal 485 m² oppervlakte verdeeld over 2 bouwlagen. Centraal gelegen nabij de 
oude dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel. Het gebouw is thans nog in gebruik bij 
een sanitair winkel. Deze heeft de begane grond als showroom en werkplaats ingedeeld 
en op de verdieping is thans de kantoorruimte en de kantine ruimte voor het personeel. 
De ruimte wordt nagenoeg casco opgeleverd.  De ligging zorgt voor een goed 
voorzieningen niveau voor u en uw medewerkers in de directe omgeving.  
 
Bereikbaarheid: 
Vanaf de A-20 is de bedrijfsruimte via de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel via de 
Europalaan en de Hoofdweg vanuit de richting van Capelle aan den IJssel goed te 
bereiken.  
 
Metrages: 
Begane grond : 360 m² 

Verdieping: 126 m² 
 
Opleveringsniveau: 
De bedrijfsruimte wordt als volgt opgeleverd: 
 Te openen ramen; 
 Verkoopbalie; 

 Vloerbedekking; 
 Systeemplafond met inbouwspots; 
 Pantry; 
 Toiletgroep; 
 
Parkeergelegenheid: 
Er is voldoende (onbetaalde) parkeergelegenheid op eigen terrein en in de directe 
omgeving. 
 
Huurprijs: 
€ 50.000,- per jaar excl. BTW. 
 
Huurbetaling: 
Vooruitbetaling per maand. 

 
Servicekosten: 
€ nihil,- per maand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 
 
Huurder dient zelf voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie en het 
buitenterrein zorg te dragen.  

 
Huuringangsdatum: 
In overleg. 
 
Huurtermijn: 
5 jaar. Kortere huurperiode is bespreekbaar. 
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Ringvaartlaan 1a te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Huurprijsaanpassing: 
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast 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), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst 
geldende huurprijs. 
 
Omzetbelasting: 
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het 
gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. 
Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet 
van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde 
van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is 
huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. 
Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het 

bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt 
voldaan aan dit uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het 
moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting 
meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer 
in aftrek kan brengen. 

 
Zekerheidsstelling: 
Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur 
inclusief servicekosten en omzetbelasting. 
 
Bijzonderheden: 
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud goedkeuring eigenaar. 
 
Algemeen: 
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de 
juistheid ervan kan door Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij b.v. geen 
aansprakelijkheid  worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht 
worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een 
aanbieding of offerte mag worden beschouwd. 
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Ringvaartlaan 1a te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
Locatiekaart 

 

 
 
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 

Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij b.v. 
Dorpsstraat 9 

2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel 
Tel. nr. 0180- 33 22 22 

 
Bezoek ook onze website: www.vdpanne.nl 

E-mail: info@vdpanne.nl 

  

 
Bijzonderheden: 
In het kader van de aanscherping van de kwaliteitseisen van de leden van de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars (NVM) kan ons kantoor uitsluitend de belangen behartigen van zijn opdrachtgever. Dit houdt in dat 
de makelaar die het pand namens zijn opdrachtgever in de verkoop heeft uitsluitend met toestemming van de 

verkopende partij de aankoper van datzelfde pand mag adviseren over de financiering. De makelaar mag de 
wederpartij nooit adviseren over de hoogte van een uit te brengen bod omdat hij anders de belangen van de 

verkoper zou schaden. 
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