
De eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Rodenburg Bedrijfsmakelaars te Apeldoorn. Inlichtingen en voorstellen lopen via Rodenburg
Makelaars (tel. 055 – 5 268 268).

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Rodenburg Bedrijfsmakelaars echter
geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding
van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een aanbod.
Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende
aanvaarding.

Te Huur
Winkelruimte op toplocatie in
centrum Apeldoorn

Vrijblijvende
Projectinformatie

Winkelruimte
Deventerstraat 7A
7311 BH APELDOORN

Object/ligging Split-level winkelruimte gelegen op perfecte locatie in het centrum van Apeldoorn
tussen Xenos en Subway en tegenover Albert Heijn. In de directe omgeving
bevinden zich tevens Modehuis Beerman, SNS Bank, Windkracht 7 en T-Mobile.

Oppervlakte Begane grond: circa 70 m² winkelruimte
Entresol : circa 100 m² winkelruimte
Souterrain : circa 90 m² winkelruimte
Totaal : circa 260 m² winkelruimte

Frontbreedte Circa 7,75 meter bruto.

Huurprijs € 52.500,- per jaar, exclusief BTW.



 

 

Opleveringsniveau  Het gehuurde wordt casco verhuurd maar is uitgerust met onder andere de 
navolgende voorzieningen: 
 

- Airconditioning 

- Heteluchtgordijn 

- C.v. gekoppeld aan radiatoren 

- Verblijfsruimte met pantry en toilet. 
   
Huurbetaling  Per maand, vooruit te betalen; 
   
Huurtermijn  5 huurjaren + 5 verlengingsjaren; 
   
Omzetbelasting  Er is sprake van een BTW-belaste levering;  
   
Aanvaarding  In overleg; 
   
Huurprijsaanpassing  De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijs-

indexering volgens de CBS-cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 jaar na 
huuringangsdatum; 

   
Zekerheidsinstelling  Bankgarantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden 

huur inclusief servicekosten en BTW; 
   
Bestemming  Centrumdoeleinden. 

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijlage. 
   
   
Huurovereenkomst  De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model 

dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in oktober 2012, met 
bijbehorende Algemene Bepalingen welke in oktober 2012 zijn gedeponeerd bij de 
griffie van de Rechtbank te Den Haag. 

   
   
Voorbehoud  Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 

opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, 
zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend; 

   
   
Nadere informatie  Voor nadere informatie en/of bezichtigingen kunt u een afspraak maken met: 

Rodenburg Bedrijfsmakelaars 
Paslaan 20 
7311 AL  APELDOORN 
Telefoon:     055 – 5 268 268 
E-mail:        apeldoorn@rodenburg.nl 
Internet:      www.rodenburg.nl 

 

mailto:apeldoorn@rodenburg.nl
http://www.rodenburg.nl/
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: BA/Deventerstr 7a

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 oktober 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

APELDOORN
AA
1270

0 m 5 m 25 m

17 t/m 17 B

16

15

13 t/m 13 B

1A t/m 1B

13D

14 t/m 14 B

5 A t/m 5 G

7 t/m 7B

9

11

3

6

Pasla
an

8

10

3 t/m 3B

10 t/m 10 B 15

8 t/m 33

6

Deve
nterst

raat

122

1C t/m 1D

1 t/m 1 B

1032

1267

1213

12
74

1268

1041

1218

1508

1273

1280

1271

1216

1033

1270

1043

1281
1217

1040

1272

1282

1742

1269

1509

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1032&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1267&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1213&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1274&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1268&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1041&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1218&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1508&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1273&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1280&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1216&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1033&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1270&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1043&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1281&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1217&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1040&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1272&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1282&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1742&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1269&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1509&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Artikel 2.3 Centrumdoeleinden 1 
Inhoudsopgave 

1. 1 Bestemmingsomschrijving 

2. 2 Bebouwing 

3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden t.b.v. bouwen 

4. 4 Gebruik van niet-bebouwde grond 
5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden t.b.v. gebruik 

1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor 'Centrumdoeleinden 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel; 

b. horeca, uitsluitend in horecacategorie 1 en 2; 

c. publieksgerichte dienstverlening, uitsluitend op de begane grond; 

d. maatschappelijke doeleinden, uitsluitend op de begane grond; 

e. woningen, uitsluitend op de verdiepingen; 

f. tuin en/of erf; 

g. parkeervoorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. overeenkomstig het op de plankaart aangegeven gebruik. Daarbij geldt dat het afwijkende gebruik uitsluitend toegestaan is ter 

plaatse van de nadere aanduiding op: 

a. het perceel, of; 
b. het met aanduidingsgrenzen aangegeven gebied; 

met de daarbij behorende bouwwerken. 

2 Bebouwing 

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema. 

http://rivviewer.apeldoorn.nl/NBG/Documents/bestemmingsplan/binnenstadwest/v_art2_3.htm#bestemmingsomschrijving
http://rivviewer.apeldoorn.nl/NBG/Documents/bestemmingsplan/binnenstadwest/v_art2_3.htm#bebouwing
http://rivviewer.apeldoorn.nl/NBG/Documents/bestemmingsplan/binnenstadwest/v_art2_3.htm#vrijstellingsbevoegdheden_t_b_v_bouwen
http://rivviewer.apeldoorn.nl/NBG/Documents/bestemmingsplan/binnenstadwest/v_art2_3.htm#gebruik_van_niet-bebouwde_grond
http://rivviewer.apeldoorn.nl/NBG/Documents/bestemmingsplan/binnenstadwest/v_art2_3.htm#vrijstellingsbevoegdheden_t_b_v_gebruik
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2.3 lid 2 Bebouwingsschema (de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke 

vrijstellingen)   

Bebouwing   Maximale  

grondoppervlakte   

Maximale goothoogte   Maximale  

bouwhoogte   

Bijzondere bepalingen   

Hoofdgebouwen   bebouwingsvlak   zie plankaart   zie plankaart     

Bijgebouwen en 

overkappingen bij het 

hoofdgebouw   

bebouwingsvlak, alsmede op 

gronden met aanduiding 'erf', 

waarbij geldt dat het op de 

plankaart aangegeven 

bebouwingspercentage in 

acht moet worden genomen   

bijgebouw:  

3 m; 

  

bijgebouw: 5 m; 

overkapping:  

3 m   

- bijgebouwen en overkappingen 

bij de (bedrijfs)woning zijn 

uitsluitend toegestaan binnen 

het bebouwingsvlak en op de als 

'erf' aangeduide gronden 

- situering minimaal 3 m achter 

de lijn, waarin de voorgevel van 

de (bedrijfs)woning is 

gebouwd (3a)  

- bij vastbouwen aan de 

(bedrijfs)woning van bijgebouw 

maximaal aan één zijde en aan 

de achtergevel van de woning 

- bij een aan de (bedrijfs)woning 

aangebouwd bijgebouw of 

overkapping waarvan het 

dakvlak in het verlengde van het 

dakvlak van de woning ligt mag 

op de hoogte van het dakvlak 

van de woning worden 

aangesloten   

Andere bouwwerken       tuinmeubilair: 3 m 

antenne-installaties: 

15 m 

overkappingen: 3 m 

overig: 2 m   

erf- en terreinafscheidingen op 

de als 'zone onbebouwd' 

bestemde grond: 1m (3b)  
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3 Vrijstellingsbevoegdheden t.b.v. bouwen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 en het bijbehorende bebouwingsschema: 

a. van het bepaalde dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 m achter de lijn waarin de voorgevel is 

gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, indien dit past in het 

stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd; 

b. ten behoeve van het bouwen van erfafscheidingen op hoekpercelen tot een hoogte van 2 m, indien dit met het oog op het 
stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is. 

4 Gebruik van niet-bebouwde grond 

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt. 

5 Vrijstellingsbevoegdheden t.b.v. gebruik 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 ten behoeve van de uitoefening van niet-

publieksgerichte dienstverlening, met dien verstande dat: 

a. dit niet leidt tot een verstoring van het overwegend publieksgerichte karakter van een straat of straatdeel. Daarbij wordt getoetst 

aan de volgende criteria: 

- de niet-publieksgerichte kantoorfunctie is bij voorkeur geheel of grotendeels gevestigd op een bovenverdieping, waarbij de 

benedenverdieping bij voorkeur wordt gebruikt voor een publieksgerichte functie; 

- indien de niet-publieksgerichte kantoorfunctie op de begane grond wordt gesitueerd, mag het aantal naast elkaar gelegen niet-

publieksgerichte kantoorfuncties binnen 'Centrumdoeleinden 1' niet leiden tot een verstoring van de evenwichtige ruimtelijk-

functionele opbouw van de straatwand; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het monumentale karakter voor zover het betreft een gemeentelijk of 
rijksmonument. 

Indien deze vrijstelling is verleend mag met inachtneming van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het dan toegestane gebruik worden 

gebouwd. 

 


