
	

 

 



	

 

Riante ontwikkelingslocatie beschikbaar in het centrum van Steenwijk. In samenspraak met de eigenaar zal de 
cascobouw worden opgeleverd zodat deze naar wens kan worden afgewerkt door de gebruiker. Een eventuele 
turn- key oplevering behoort eveneens in samenspraak met de eigenaar tot de mogelijkheden.  

Algemene gegevens 

Oppervlakte perceel:  circa. 627 m2  

Oppervlakte bouwvlak: circa. 400 m2 
 
Maximale bebouwing:  100% van het bouwvlak 
Maximale bouwhoogte: circa. 9 meter 
Maximale goothoogte: circa. 7 meter (gebouwen worden met een kap van min. 30º en max. 60º gedekt) 
 

Bestemming 

Het bestemmingsplan kent een gemengde bestemming, hieronder valt onder andere; 

- Horeca tot en met horecacategorie 5 (uitsluitend op de begane grond) 
- Zakelijke dienstverlening (uitsluitend op de begane grond) 
- Kantoren (uitsluitend op de begane grond) 
- Culturele voorzieningen (uitsluitend op de begane grond) 
- Wonen 

U bent zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze 
omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.  

 



	

 

Parkeren 

De ontwikkelingslocatie is gelegen tegenover het gratis parkeerterrein aan de Looijersgracht waar een blauwe 
zone actief is . Eventuele extra parkeergelegenheid in de directe omgeving voldoende beschikbaar.  

Ligging en bereikbaarheid 

De ontwikkelingslocatie is gelegen Stationsstraat in het centrum van Steenwijk en wordt omringd door veel 
horecagelegenheden, winkels, kantoren en woningen.  

Door de korte verbinding met de Rijksweg A32, de op loopafstand gelegen bushalte en het NS- station kent de 
ontwikkelingslocatie een uitstekende bereikbaarheid.  

Kadastrale gegevens

Gemeente:   Steenwijk 

Sectie:   B 

Perceel:   1538 

Oppervlakte:  627 m2 

Koopcondities

Vraagprijs:   Op aanvraag 

Aanvaarding:  In overleg



	

  

Huurcondities  

Huurprijs:   Op aanvraag   
Aanvaarding:  In overleg  
Huurtermijn:  5 jaar + 5 jaar  
Opzegtermijn:  12 maanden. 
Zekerheidstelling: Waarborgsom: ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW. 
Huurindexering:  Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het  
                                     consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI alle huishoudens (2006=100)  
                                      gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De     
       huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het  
     voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na huur   
       ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks. 
BTW:    Indien huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste     
    presentaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van      
    omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de       
    overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig    
    verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt    
    gecompenseerd. 
Huurcontract: R.O.Z.-model afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik. 

Goedkeuring 

Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van eigenaar.  
 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

  



	

 

  



	

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

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.  

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  085- 020 1028 
E  info@onlinebedrijfsmakelaar.nl  
I  www.onlinebedrijfsmakelaar.nl  

 


