
TEGELPOORT 2A, VENLO 

Circa 1.354 m² commerciële ruimte

Onderdeel van de Maasboulevard en gelegen op -1-niveau

Naast Jumbo en nabij The Sting, Mango, New Yorker etc.



Locatie en 
parkeren

Object en 
oppervlakte

De voor verhuur beschikbare commerciële ruimte maakt onderdeel uit van de 
Maasboulevard, die samen met de Vleesstraat en Lomstraat het kernwinkelge-
bied vormt van Venlo. Door de ligging direct aan de Maas is er veel ruimte voor 
horeca, wat een toevoeging is voor het winkelgebied (ruim 100.000 inwoners).

De Maasboulevard beschikt in totaal over circa 24.000 m² aan commerciële 
meters en vervult met haar gevarieerde aanbod en publiekstrekkers zoals 
H&M, The Sting, Primark en Media Markt een belangrijke rol in het kernwinkel-
gebied. De op -1 en -2-niveau gelegen parkeergarage fungeert bovendien als 
bronpunt voor het winkelend publiek. 

Onder winkelcentrum Maasboulevard bevindt zich een parkeergarage met cir-
ca 550 plaatsen. Als u hier parkeert bent u direct midden in het stadscentrum 
van Venlo.

De bij Big Bazar en Op=Op Voordeelwinkels in gebruik zijnde commerciële 
ruimte is in totaal 1.354 m² groot en gelegen op -1 niveau, direct naast de 
Jumbo supermarkt. Op hetzelfde niveau bevindt zich ook de parkeergarage van 
waaruit de consument met lift en roltrappen naar het begane grondniveau van 
de Maasboulevard kan. Hier zijn de winkels gevestigd van The Sting, Mango, 
New Yorker, Sport 2000, Blokker, Sacha, H&M, Media Markt, Primark et cetera.



Huurgegevens Huurprijs  : € 130.000,00, per jaar, te vermeerderen met BTW.
Servicekosten  : € 24.720,00, per jaar, te vermeerderen met BTW. 
Promotiekosten : € 15.366,24 per jaar, te vermeerderen met BTW.
Huurtermijn  : vijf jaren en vijf verlengingsjaren.
Opzegtermijn  : twaalf maanden.
Indexering  : jaarlijks.
Bankgarantie  : ter grootte van een kwartaalverplichting.
Huurovereenkomst : op basis van het model van de ROZ.
Aanvaarding  : in overleg.

Opleverings-
niveau

Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat waarin het zich per de ingangsda-
tum van de huurovereenkomst bevindt. Verhuurd wordt het casco, te weten 
de kale bouwvloer, het bouwplafond, de bouwmuren, een aansluitpunt ten 
behoeve van een natte groep en bestaande energie tot aan de meterkast.



RSP MAKELAARS ’s-HERTOGENBOSCH  C.V.

LOCATIE ’s-HERTOGENBOSCH  •  KONINGSWEG 66, POSTBUS 375, 5201 AJ ’s-HERTOGENBOSCH  •  TEL (073) 64 88 750  

LOCATIE EINDHOVEN  •  LICHTTOREN 342, 5611 BJ EINDHOVEN  •  TEL (040) 24 94 000

INFO@RSPMAKELAARS.NL  •  WWW.RSPMAKELAARS.NL

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.

Dossiernummer B102761.82.10

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling 

te treden. De informatie is met zorg samengesteld en uit, ons inziens, betrouwbare bron afkomstig. Ten 

aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele bijgevoeg-

de tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het 

recht voor dat onze opdrachtgever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de 

ontvanger van deze informatie.


