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TE HUUR 

Winkelruimten Admirant Shopping 

Eindhoven 
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Algemeen:   
 Admirant Shopping in Eindhoven is een van de meest nieuwe winkelgebieden in de 

binnenstad van Eindhoven.   
 

                                
 

Admirant Shopping betekent winkelen in een prettige sfeer door de combinatie van 
moderne en klassieke architectuur en de historische Admirant, het vroegere 
hoofdkantoor van Philips. 

 
Toonaangevend in het centrum van Eindhoven en als entree van het winkelgebied 
Admirant Shopping  is de Blob. De Blob staat voor Binary Linear Object Building en is 
een karakteristiek en vooruitstrevend gebouw aan de Emmasingel in hartje 
Eindhoven. Admirant Shopping vormt de verbinding tussen enerzijds de 
winkelgebieden Piazza en de Vrijstraat. Admirant Shopping is evenwijdig aan De 
Demer gesitueerd.    
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In het winkelgebied zijn thans een scala van gerenommeerde retailers gevestigd : 
- Sissy Boy     - The Company 
- Mr. Brown / Koffie Douwe Egberts  - Vitamin Store 
- Van Piere boekhandel   - Brothers & Sisters 
- Van Bommel Schoenen   - Tamaris 
- Riviera Maison    - Lingerie Le Net 
- Brasserie van den Berg   - Eddy’s 
- Prénatal     - Purdey 
- Bruna     - La Ligna 
- The Sting     - Ziengs 
- Vielgut – Piet Hein Eek   - Hutspot 
- Hutspot     - Ace & Tate 
- Panos      - Emma 
 

 
Oppervlakte : 

Op dit moment zijn de navolgende units voor huur is beschikbaar: 
   
Nieuwe Emmasingel 36  ca. 302 m²  

                                
 
  Nieuwe Emmasingel 40  ca. 139 m² 
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Nieuwe Emmasingel 40a ca. 157 m² 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzieningen:  

In het algemeen bestaat het  gehuurde uit een casco winkelunit. De objecten zullen in 
de huidige staat worden opgeleverd, waarbij het voorzieningenniveau per unit kan 
verschillen. Elke unit beschikt in ieder geval over:  
 
  - representatieve entree; 
  - meterkast met eigen aansluitingen gas/water/elektra; 
  - basis installatie sprinkler. 
 
De meeste units beschikken bovendien over een toilet(groep), pantry en een 
mogelijkheid tot bevoorrading via de expeditiestraat achterzijde. 
 

    
 

Huurprijs en betaaltermijn:  

De huurprijs is gedifferentieerd en mede afhankelijk van de grootte en locatie.  

 

Nieuwe Emmasingel 36  ca. 302 m²  € 99.660,- per jaar + BTW 
  Nieuwe Emmasingel 40  ca. 139 m²  € 62.550,- per jaar + BTW  
  Nieuwe Emmasingel 40a ca. 157 m²  € 70.650,- per jaar + BTW 
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Uitgangspunt van huur en verhuur vormt een zogenaamde met BTW belaste levering. 

Indien de BTW niet kan worden verrekend dan zal de huurprijs met een nader vast te 

stellen bedrag worden verhoogd.  De huurverplichting dient per maand te worden 

voldaan per vooruitbetaling.                       

Service- en promotie:  

Het object beschikt over een eigen aansluiting water en elektra waarvoor de huurder 

zelf een overeenkomst met een leverancier kan sluiten.  

Voor een aantal collectieve zaken zijn servicekosten van toepassing, die afhankelijk 

zijn van de grootte van het gehuurde.  Huurder voldoet een voorschotbedrag op 

jaarbasis, waarbij er per jaar een finale afrekening zal worden opgesteld op basis van 

de werkelijke kosten. Een uitgebreid overzicht van de van toepassing zijnde services 

kunnen wij u aanreiken.   

 Ook voor promotie is sprake van een collectiviteit, waarbij iedere huurder in de vorm 

van een voorschotbedrag bijdraagt in de kosten en exploitatie van onder andere  

bloembakken, bewegwijzering, reclamezuilen, vlaggenmasten, kosten 

centrummanagement, feestverlichting, promotionele evenementen etc, etc.  

de navolgende voorschotbedragen zijn van toepassing.  
 

                          Voorschot servicekosten        :  € 2,70 p/m² per jaar. 

                          Voorschot stookkosten (stadsverwarming)              :  € 16,- p/m² per jaar. 
 
       Voor de Promotiekosten bedraagt de bijdrage op jaarbasis € 13,65 per m².  
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Bereikbaarheid winkelunits bevoorrading 

De aangeboden winkelunits zijn allen gelegen in het voetgangersgebied van het 

centrum van Eindhoven en daardoor afgesloten voor auto's. Tot 11.00 uur is het 

centrum geopend voor het laden & lossen van goederen. Bevoorrading geschiedt in 

hoofdzaak via de voorzijde, waarbij een groot aantal winkels via de achtergelegen 

expeditiestraat tevens bereikbaar zijn.   

Parkeren 

Het winkelgebied Admirant Shopping beschikt over een moderne (openbare) 

parkeergarage gesitueerd onder het centrum. De 358 parkeerplaatsen zijn 

beschikbaar voor de consument als betaald parkeren, echter ook voor 

abonnementhouders waaronder retailers.  

                           

 

 

Huurtermijn, verlenging en opzegging:  

Een huurtermijn bedraagt bij voorkeur 5 jaar, waarbij sprake is van een verlenging  

van telkens 5 jaar.  

 

Een opzegging is 12 maanden voorafgaand.  
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Huurprijsaanpassing:  

De huurprijs zal jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer 

volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden aangepast. 

Zekerheidsstelling:  

Huurder verstrekt aan verhuurder voor oplevering van het gehuurde een 

bankgarantie ter grootte van minimaal drie maanden huur inclusief service –en 

promotiekosten.  

                                

Model huurovereenkomst:  

Uitgangspunt is een huurovereenkomst gebaseerd op het model Raad voor 

Onroerende Zaken. Daarbij zijn een aantal specifieke object gebonden aanvullingen 

van toepassing. 

Aanvaarding:  

De aanvaarding is op korte termijn. 

Waarom huren in Admirant Shopping ? 
 

- Aantrekkelijk winkelklimaat voor consument;  
- Aantrekkelijke huurcondities; 
- Sterke mix van retailers;   
- Groot aantal passanten; 



                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Stationsstraat 8A,  6026 CV Maarheeze  T  +31(0) 495 58 81 11  I   www.kolsterenbedrijfshuisvesting.nl   

info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl   

     

8 
 

 
 
Meer informatie en/of een bezichtiging:  

Kolsteren Bedrijfshuisvesting 

Stationsstraat 8a 

6026 CV Maarheeze 

Tel. : +31(0) 495 588 111 

info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl 

 
 

 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl
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Overzicht gebied Admirant Shopping :              
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Nieuwe Emmasingel 36  ca. 302 m² gelegen naast de entree Sting 

 

                                        
 
 

       Frontbreedte :   810 cm  
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Nieuwe Emmasingel 40 en 40a ca. 139 resp. 157 m² (thans is Ziengs hier gevestigd) 
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Factsheet Admirant Shopping :       
 
Gerealiseerd /opgeleverd  : 2010 
 
Grootte     : circa 11.000 m2 winkelruimte 
 
Bestemming    : centrumdoeleinden ( retail – horeca – leisure ) 
 
Parkeren    : 358 plaatsen, parkeergarage Q-park 
 
Website winkels   : www.admirant.nl 
 
Facebook winkels   : facebook Admirant Shopping 
 
Winkeliersvereniging   : Ond.ver Admirant Shopping Eindhoven (OASE) 
 
Beheerder                                                    :            Colliers International Property Management  
 
Eigenaar                                                       :             SPF ( Spoorwegpensioenfonds) 
 
Openingstijden                                           :         ma 11.00 - 18.00 u | di t/m do 09.30 - 18.00 u 
                                                                                     vr 09.30 - 21.00 u | za 09.30 - 18.00 u |  
                                                                                     elke zondag koopzondag tussen 12.00 - 17.00 
 
Bijzonderheden                                          :  in 2016 is er een overkapping ter plaatse van de 

woontoren gerealiseerd. De ongewenste 
windturbulentie ontstaan door de tot het project 
behorende woontoren ( 105 meter) behoort daarbij 
tot het verleden.   

 
Hoewel wij onze informatie met zorg samenstellen kunnen wij ten aanzien van de juistheid geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch kan 

aan de vermelde informatie enig recht worden verleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Aanvaarding van de vermelde 

condities, of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod impliceert op geen enkele wijze enige vorm van gebondenheid bij onze 

opdrachtgever en-of Kolsteren Bedrijfshuisvesting, noch de verplichting tot het doen van een (tegen-)voorstel. Eventuele bijgevoegde 

tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. 

http://www.admirant.nl/
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Vastgoed is een kostbaar goed,  

wat een deskundig advies nodig heeft. Ervaar de meerwaarde van Kolsteren Bedrijfshuisvesting.  Met 
inzet en een gedegen kennis behartigen wij uw belangen, waarin we gaan tot het uiterste.  

Met meer dan 20 jaar ervaring is Kolsteren Bedrijfshuisvesting dé deskundige op het gebied van 
regionale huisvesting. Wij bieden u een compleet pakket van diensten met het accent op 
commercieel vastgoed, variërend van kantoren en bedrijfshallen tot winkels: 

- Verhuur van commercieel vastgoed  
 

- Verkoop van commercieel vastgoed 
 

- Aanhuur – Aankoop  
 

- Taxatie 
 

- Huurprijsherziening ex art. BW 7:303 e.v. 
 

- Huurprijscheck  (gratis) 
 

- Heronderhandelen huurcontract 
 

- Sale & Lease Back 
 

- Advies ontwikkeling commercieel vastgoed  


