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TE HUUR
winkelruimte (hoekpand) in het centrum van ’s-Gravenzande

V.D. KASTEELESTRAAT/ LANGESTRAAT - ‘S-GRAVENZANDE

JCV Makelaars B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27174130

OMSCHRIJVING
In de winkelstraat van het centrum van ’s-Gravenzande gelegen winkelruimte, op goede locatie.
OPPERVLAKTE/MATEN
Oppervlakte
:
Frontbreedte Langestraat
:
Frontbreedte v.d. Kasteelestraat :

circa 123 m2 VVO.
circa 10 meter.
circa 14 meter.

Genoemde m² zijn handmatig ingemeten en derhalve indicatief. Wij adviseren potentiele kandidaten de
ruimte voor het aangaan van een huurovereenkomst zelf na te meten. Over- of ondermaat zal niet
leiden tot aanpassing van de huurprijs.
BIJZONDERHEDEN WINKEL
▪ Veel etalage mogelijkheden;
▪ centrale verwarming;
▪ pantry;
▪ toilet;
▪ verbruik elektra, gas en water wordt door middel van tussenmeters geregistreerd;
▪ energielabel B.
WIJZE VAN OPLEVERING
▪ De winkel wordt opgeleverd in de huidige staat, dat wil zeggen inclusief, niet limitatief: toilet,
pantry en verwarming. Voornoemde voorzieningen behoren tot het gehuurde. Overige voorzieningen
zoals systeemplafonds, laminaatvloer en verlichting behoren niet tot het gehuurde en worden
éénmalig ter beschikking gesteld (om niet) en dienen na het beëindigen van de huur in de winkel
achter te blijven.
Reparatie, vervanging, uitbreiding, onderhoud en / of wijziging aan deze voorzieningen komen voor
rekening van de huurder.
▪ De winkel is zeer gunstig gelegen direct aan de entree van het autovrije wandelgedeelte en derhalve
per auto bereikbaar.
▪ ’s-Gravenzande heeft gratis parkeergelegenheid.

Van de Kasteelestraat 1
2691 ZL ’s-Gravenzande

7071(W)/V220203

AANVAARDING

:

per direct.

HUURVOORWAARDEN
▪ termijn in overleg;
▪ BTW-belaste verhuur;
▪ betaling huur en BTW per maand;
▪ zekerheidsstelling van 2 maanden huur en BTW;
▪ geen horeca;
▪ overeenkomst komt pas tot stand na goedkeuring en akkoord verhuurder.
HUURPRIJS
:
VOORSCHOT NUTSVOORZIENINGEN:

€ 24.600,-- per jaar exclusief BTW.
€ 250,-- per maand.

BEZICHTIGING
Voor een bezichtiging of nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 0174 - 67 07 20.
Wij zijn tevens te vinden op internet: www.jcvmakelaars.nl
BIJLAGEN
▪ B.T.W.;
▪ plattegrond.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Een
overeenkomst komt slechts tot stand indien in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten overeenstemming is bereikt. Ons privacy
statement staat op onze site: www.jcvmakelaars.nl en wordt u ook op verzoek toegezonden.
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BIJLAGEN
BEHOREND BIJ BROCHURE
V.D. KASTEELESTRAAT / LANGESTRAAT TE ‘S-GRAVENZANDE

BIJLAGE 1
BIJLAGE B.T.W.

Bijlage B.T.W.
Uitgangspunt bij totstandkoming van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde blijvend zal
gebruiken voor tenminste het bij wet vastgestelde percentage aan B.T.W.- aftrek gerechtigde prestaties,
waarbij kan worden geopteerd voor belast (ver-)huur.
Huurder dient het voorgaande in de huurovereenkomst te verklaren.
Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt, inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit
uitgangspunt wordt afgeweken.
Indien de beschikking op grond waarvan ontheffing is verleend van de vrijstelling tot het verschuldigd
zijn van omzetbelasting over de huurprijs mocht komen te vervallen omdat de huurder niet (meer) aan
de voorwaarden voor belaste verhuur voldoet wordt de huurprijs zodanig verhoogd dat de verhuurder
volledig gecompenseerd wordt voor de B.T.W. op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij
aan de fiscus moet terugbetalen, dan wel niet (meer) in aftrek kan brengen.
Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag dat overeenkomt met het bedrag aan
omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit uitgangspunt
(21 %).
Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment dat van dit uitgangspunt wordt
afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze
niet meer in aftrek kan brengen.

BIJLAGE 2
PLATTEGROND

