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MARKT 49 - HELMOND 

 

In het centrum van Helmond, winkel,- 

kantoorruimte op een zeer gunstige locatie 

gelegen als entree van het kernwinkelgebied. 

Nabij de bibliotheek en de zeer toonaan-

gevende ‘Cube Houses’. Een absolute 

buitenkans tegen een zeer scherpe huurprijs. 

De winkelruimte is groot circa 65 m2 met 

frontbreedte van 5 meter. Deze winkel/ 

kantoorruimte heeft een open karakter en is 

eenvoudig geschikt te maken voor andere 

functies. 

Object: winkel  
 
Straat: Markt 49  
 
Beschikbaar: per direct  
 
Oppervlakte winkel: ca. 65 m²  

Frontbreedte: 5 meter  
 
Bijzonderheden: meterkast met 

aansluitingen, pantry met keukenblok, 

technische ruimte met cv-ketel, toilet, 

stucwerk wanden en systeemplafond. 
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Buurtinformatie  
 

Treinstation 750 meter 

  

Bushalte 100 meter 

  

Snelweg afrit 7,5 kilometer 

  

Kinderopvang 460 meter 

  

Basisonderwijs 880 meter 

  

Voortgezet onderwijs 540 meter 

  

Supermarkt 590 meter 

  

Pinautomaat 200 meter 

  

Dokterspraktijk 280 meter 

  

Politiebureau 700 meter 

  

Tankstation 1,4 kilometer 
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Algemeen: 

In het centrum van Helmond, winkel/kantoor op zeer gunstige locatie gelegen als entree van het 

kernwinkelgebied nabij de Bibliotheek en de zeer toonaangevende ‘Cube Houses’. 

De markt biedt een zeer gevarieerd aanbod van landelijke als lokale bekende winkels met gezellige 

horecazaken en diverse overige dienstverlenende organisaties. 

De bereikbaarheid is uitstekend met zowel eigen,- als het openbaar vervoer. Het kasteel – Traverse 

(doorgaande weg door Helmond) en andere uitvalswegen zijn op korte loop afstand gelegen, evenals bus,- 

en treinstation.  

Direct in de nabijheid van het pand is in ruimte mate (betaald) parkeergelegenheid aanwezig. 

Indeling: 

Begane grond: 

De winkelruimte is groot circa 65 m2 met frontbreedte van 5 meter. Deze winkel/kantoorruimte heeft een 

open karakter en is eenvoudig geschikt te maken voor andere functies. Aparte bergruimte, gang, toilet met 

voorportaal en pantry.  

Bijzonderheden: 

Het pand heeft de bestemming “Centrum II" waardoor het geschikt is voor: 

- Winkels 
- Op het centrum gerichte voorzieningen 
- Kleinschalige kantoren 
- Horeca I 
- Leisure 

Algemene technische kenmerken van het pand zijn: 

- Stucwerk wanden;  
- Systeemplafonds; 
- Projecttapijt; 
- Toilet; 
- meterkast met eigen water,- en elektra aansluitingen (géén gas aansluiting); 
- Pantry met keukenblok; 

 
Huurprijs: 

Niet onderhandelbaar en vast 

 

Omzetbelasting: 

De huurprijs is vrijgesteld van de BTW en wordt niet bij de huurprijs gerekend. 

 

Huurprijs aanpassing: 

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) 

reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek). 

Huurperiode: 

Voorkeur een aanvangstermijn van 1 jaar, doch is een afwijkende langere huurtermijn bespreekbaar zijn. 

 

Zekerheidsstelling: 

Bankgarantie ter grootte van 3 maandhuren.  

 

OMSCHRIJVING 
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FOTO’S 
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PLATTEGROND 
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Toelichting brochure 

Liprice Vastgoed streeft ernaar om met de informatie zo nauwkeurig mogelijke  te inventariseren en te 

verstrekken over dit object d.m.v. deze brochure. Tekeningen, plattegronden en verdere informatie 

kunnen afwijken van de werkelijkheid door veroudering en/of niet meer correct zijn. Hoewel wij streven 

naar optimale informatie kan aan deze documentatie derhalve geen rechten worden ontleend, noch op 

basis van teksten, noch op basis van andere informatie. 

Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, aan deze gegevens kunnen geen rechten 

worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging om in 

onderhandeling te treden.  

Interesse  

Wanneer u interesse heeft in deze woning, kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging met één van 

onze medewerkers. Bezichtigingen kunnen uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande afspraak. 

Vanzelfsprekend verwacht de verhuurder een reactie omtrent uw bevindingen. Ook wanneer u geen 

verdere belangstelling heeft, waarderen wij dit van u te vernemen.  

Biedingen/ Onderhandelingen  

Deze aanbieding betreft niet meer dan een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. Het bieden van de 

huurprijs is geen garantie dat u de huurder bent. Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht van 

gunning voor. Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u zich ook 

duidelijk uit te spreken over zaken als eventuele ontbindende voorwaarden, datum van aanvaarding en 

eventuele overname van roerende zaken. Over ontbindende voorwaarde(n) moeten partijen het eens zijn 

vóór of tijdens de (mondelinge)huur. Als bieder kunt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor 

toelating conform bestemmingsplan laten opnemen. U dient dit wel expliciet bij uw aanbod te vermelden. 

ALGEMENE INFORMATIE 
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