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Op een bruisende locatie gelegen aan de rand van de Jordaan en midden in De 9 Straatjes bieden wij een moderne 
en goed onderhouden winkelpand (79 m²) aan.





INDELING




Het winkelpand heeft een verfijnde Amsterdamse uitstraling. Aan de voorzijde van het pand bevindt zich een ruime 
entree met een doorloop tot de achterzijde van het pand. Verdieping voorzien van toilet en compacte keuken. 
Interne trap die toegang verleent naar de benedenruimte, tevens het winkelgebied en separate ruimte voor opslag. 
De ruimte zal casco worden opgeleverd.





OMGEVING




De Huidenstraat ligt tussen de Keizersgracht en Herengracht en is een van de '9 straatjes' met vele populaire 
boetiekjes en horeca. Binnen 5 minuten lopen bevindt u zich op het Spui en naast de metrohalte Rokin. Snelle 
verbinding naar Centraal Station of de Zuidas.




Al met al, een goed onderhouden winkelpand op een centrale locatie met alles binnen handbereik!




Huurprijs €38.000 per jaar ex. btw.





BIJZONDERHEDEN




– Per direct beschikbaar;

– Huurprijs is exclusief g/w/e;

– Unieke locatie;

– Het betreft een casco ruimte;

– Waarborgsom of bankgarantie gelijk aan drie maanden huur.
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— English Text —




At a bustling location on the edge of the Jordaan and in the middle of De 9 Straatjes, we offer  a modern and well-
maintained shop (79 m²).





LAYOUT





The building has a refined and typical Amsterdam appearance. At the front of the building a spacious entrance with a 
passage to the rear of the building. Spacious room provided with a toilet and small kitchen. Internal staircase that 
gives access to the basement. Basement has spacious shopping area and an extra storage space.





SURROUNDINGS





The Huidenstraat is located between the Keizersgracht and Herengracht and is one of the ''9 streets'' with popular 
boutiques and restaurants. Within 5 minutes walking towards Spui and the metro stop Rokin, from where you can 
quickly get to Central Station or the Zuidas.




All in all, a well-maintained shop in a central location with everything within reach!





PARTICULARITIES




– Available immediately;

– Rental price is excluding utilities;

– Unique location;

– Unfurnished;

– Deposit is equal to double rental amount.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichtiging willen inplannen of mocht u naar aanleiding van 
deze brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.
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