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INLEIDING
Deze winkelruimte is gelegen op absolute 

A1-stand en mogen wij u namens de eige-

naar geheel vrijblijvend aanbieden. 

Onderstaand treft u kort de algemene 

informatie van het object aan.

circa 75 m2

nabij Hema, Kruidvat etc.

voldoende parkeergelegen-

heid
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LOCATIE
Het op absolute A1-stand gelegen winkelpand wordt 

momenteel volledig gerenoveerd. In de hoofdwinkel-

straten Vleesstraat en Lomstraat zijn de meest be-

kende winkelformules vertegenwoordigd. Onderhavig 

winkelpand is gelegen tegenover HEMA en gesitueerd 

tussen Jeans Centre en Open 32. In de directe omge-

ving zijn hoofdzakelijk landelijke filiaalbedrijven ge-

vestigd zoals Kruidvat, Vero Moda, ICI Paris, Rituals, 

T-Mobile, ETOS en Jack & Jones.

PARKEREN
Op loopafstand zijn voldoende (betaalde) parkeerplaat-

sen aanwezig, onder andere in de diverse nabij gelegen 

parkeergarages.



OBJECT & OPPERVLAKTE
De monumentale gevel is dusdanig karakteristiek dat het 

één van de bekendste winkelpanden betreft in het centrum 

van Venlo. Verhuurder laat het winkelpand momenteel gron-

dig renoveren waarbij de vloeren, wanden, plafonds, elektra, 

sanitaire opstelling et cetera vernieuwd worden. De voor 

verhuur beschikbare winkelruimte bevindt zich op de bega-

ne grond (circa 75 m2), waarbij de eerste en tweede etage 

toegankelijk zijn via een vaste trap en aan te wenden zijn als 

magazijnruimte en/of personeelsverblijf, groot respectievelijk 

70 m2 en 45 m2.  
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OPLEVERINGSNIVEAU
Verhuurd wordt het casco. Tot het gehuurde behoren 

derhalve de meterkast met nutsvoorzieningen, toilet- 

en pantry-opstelling.
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PLATTEGROND 
Begane grond
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PLATTEGROND 
Eerste verdieping
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HUURGEGEVENS
Huurprijs 
a 45.000 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Niet van toepassing.

Huurtermijn
Vijf jaren en vijf verlengingsjaren.

Indexering
Jaarlijks.

Bankgarantie
Ter grootte van een kwartaalverplich-
ting te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het ROZ-model. 

Aanvaarding
In overleg. 
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Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de NVM zijn van toepassing. Aan de in deze brochure vermelde maten kunnen 

geen rechten ontleend worden. De bijgevoegde indelingsplattegronden (op basis van NEN 2580) zijn indicatief. 

De indeling op de tekening kan enigszins afwijken van de werkelijkheid.

    Het uitbrengen van een bod, ongeacht of dat indicatief of definitief is, heeft  

    niet tot gevolg dat voor de eigenaar van de onroerende zaak verplichtingen  

    ontstaan, ook niet om (verdere) informatie te verschaffen of te onderhandelen.  

    De acceptatie van een bod, zonder dat dit is uitgewerkt in een schriftelijke  

    overeenkomst, zal zijdens de eigenaar van het object nimmer leiden tot een  

    verplichting tot levering of anderszins.

    Customer Due Diligence (CDD)

    De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)

     eist dat wij als makelaar in onroerende zaken een cliëntenonderzoek instellen. 

    In dit kader zullen wij relevante documenten zoals (een) kopie uittreksel(s) 

    van de Kamer van Koophandel en (een) kopie legitimatiebewij(s)(zen) van de  

    UBO(’s) vragen, alsmede een positieve uitkomst uit een CDD-onderzoek als  

    voorwaarden stellen.
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INLICHTINGEN
Meer informatie vindt u op onze website 

www.rspmakelaars.nl. Verantwoordelijke 

makelaar voor dit project is Mark van Zwam.

Wilt u meer weten dan kunt u hem een 

e-mail sturen: m.v.zwam@rspmakelaars.nl of 

bellen naar 073-6488750 of 040-2494000. 

KANTOOR ‘S-HERTOGENBOSCH

KANTOOR EINDHOVEN


