
Nieuwbouw charmante 
winkelruimte v.a. ca. 82 m²
Kerkstraat 54 A, Huizen



Omschrijving







NIEUWBOUW WINKELRUIMTE, EEN MONUMENTAAL 

PAND IN EEN NIEUW JASJE, VANAF 82 M² IN HET 

WINKELGEBIED VAN HET HART VAN HUIZEN. 














Huizen
Kerkstraat 54 A

te huur

€ 900,- p.m. excl. BTW
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Omschrijving - vervolg

Centraal in de dorpskern van Huizen gelegen winkelruimte vanaf circa 82 m², in een levendige 
winkelstraat schuin tegenover de Hema en in de buurt van publiekstrekkers zoals Action, ICI Paris, 
Vodafone, Jamin, Xenos, Scapino, Bakker Bart en andere sterke lokale partijen. Gratis parkeren met 
blauwe zone in het gehele kerngebied.  




OBJECTEN

4 charmante winkels geleden in het winkelhart van het Oude Centrum. Het object wordt casco 
opgeleverd vrij van huur en gebruik.




OPLEVERINGSNIVEAU

Casco. Huurder dient zelf een afbouwpakket te realiseren. 




De interieurfoto is gemaakt op basis van Styleswitchers om u een indruk te geven hoe de ruimte 
ingericht zou kunnen worden.




BESCHIKBARE UNITS (BVO) EN HUURPRIJZEN

Unit 4 - 54A:  ca. 97 m²  €  1.800,-

Unit 3 - 54B:  ca. 93 m²  €  1.800,-

Unit 2 - 54C:  ca 104 m²  €  1.900,-

Unit 1 - 54D:  ca. 82 m²  €  1.750,-




Voor het eerste jaar geldt een korting van 50%. 




SERVICEKOSTEN

In overleg. 
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Omschrijving - vervolg

PARKEREN

In de directe omgeving alsmede achter de winkel zijn voldoende onbetaalde parkeerfaciliteiten 
aanwezig (blauwe zone). 




BESTEMMING

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- detailhandel;

- horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten; zoals

broodjeszaak, crêperie, croissanterie, cafetaria, koffiebar, lunchroom, ijssalon, snackbar.
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Diverse units 
beschikbaar
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Kenmerken
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Overdracht
Status Beschikbaar

Huurkoopprijs € 900  p.m.

Aanvaarding in overleg

BTW van toepassing ja

Bouwvorm
Bouwvorm bestaande bouw

Bouwjaar -

Indeling
Soort object winkelruimte

Totale vloeroppervlakte 97 m²

Perceeloppervlakte

Oppervlakte bedrijfsruimte 97 m²

Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen vrij parkeren

Diversen
In units vanaf 82 m²

Aantal lagen 1

Oplevering Casco
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond

14 siewe.nl/zakelijk



Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Actief in ’t Gooi én Almere

Wij zijn een makelaar in ’t Gooi en Almere. In 1928 

gestart in Bussum. Veel van onze klanten verhuisden 
naar Almere en wij zijn in feite met hen meegegaan. 

Door letterlijk en figuurlijk een brug te slaan tussen 

Almere en ‘t Gooi hebben we ons werkgebied vergroot.




In Almere zijn we vooral sterk in Bedrijfshallen. Het is 
een dynamische markt die enorm in de lift zit. Er is 
schaarste en de prijzen stijgen. In Naarden en Bussum 
zijn we actief in kantoren, winkels en bedrijfsruimten. 
Met de huidige economische voorspoed is ook hier de 
markt sterk in beweging. Winkels worden getrans-

formeerd naar bijvoorbeeld horeca. Ook de vraag naar 
kantoren verandert sterk, waardoor de huidige 
kantoren vaak niet meer voldoen. Er is een enorme 
behoefte aan goede bedrijfsruimten. Volop werk aan 
de winkel voor ons team.

19siewe.nl/zakelijk



Siewe 

Gegarandeerd 

onroerend goed
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 Albrechtlaan 26, 1404 AL Bussum


‘t Gooi	035 699 00 44

Almere 	036 303 09 94

zakelijk@siewe.nl


