LAMBERTUSHOF 3, NEDERWEERT
Circa 1.100 m² winkelruimte
Gelegen in het hart van het boodschappencentrum
Mogelijkheid tot splitsing in twee units

Locatie

Onderhavige winkelruimte aan het Lambertushof, komt beschikbaar vanwege de verhuizing van Jan Linders Supermarkt. Het Lambertushof vormt het
hart van het boodschappencentrum van Nederweert. Onder andere Kruidvat,
Hema, Bruna en andere landelijke filiaalbedrijven zijn hier gevestigd. Direct aan
het Lambertushof, aan de achterzijde van de winkel, is een gratis parkeerplaats
gesitueerd zodat de bereikbaarheid uitstekend is. Behalve de Jan Linders supermarkt zijn er ook een Aldi en een Jumbo supermarkt in Nederweert gevestigd.
De gemeente Nederweert telt circa 9.000 inwoners.

Object

De winkelruimte ter grootte van 1.100 m² bvo op de begane grond heeft een
mooie rechthoekige vorm en is door haar ligging mogelijk te splitsen in twee
winkelruimten. Vanuit de achtergelegen parkeerplaats is de huidige entree van
de winkelruimte prima bereikbaar. De bevoorrading vindt, via dezelfde parkeerplaats en middels een overheaddeur, aan de achterzijde plaats.

Opleveringsniveau

De winkelruimte wordt in huidige staat, inclusief alle installaties, vloer-, wanden plafondafwerking en ontdaan van alle stellingen, inventaris en Jan Linders
uitingen, leeg en bezemschoon opgeleverd.

Parkeren

Kadastrale
gegevens

Aan de achterzijde, direct gelegen aan onderhavige winkelruimte ligt een parkeerplaats waar circa 50 gratis parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de consument.
Gemeente		
Sectie			
Complexaanduiding
Appartmentsindices

:
:
:
:

Nederweert
A
4799
13, 14 en 15

Huur-/koopgegevens

Huurprijs		
Servicekosten		
Huurtermijn		
Opzegtermijn		
Indexering		
Bankgarantie		
Huurovereenkomst
Aanvaarding		

: € 82.000,00 perjaar, te vermeerderen met BTW.
: nader overeen te komen.
: vijf jaren en vijf verlengingsjaren.
: twaalf maanden.
: jaarlijks.
: ter grootte van een kwartaalverplichting.
: op basis van het model van de ROZ.
: in overleg.

Vraagprijs		
BTW			
			
			
Zekerheidsstelling
			
			
Aanvaarding		

: € 900.000,00 kosten koper.
: over de koopsom is BTW van toepassing. Koper zal
verkoper machtigen tot het indienen van een optieverzoek tot een BTW-belaste levering.
: 10% van de overeengekomen koopsom in de vorm van
een bankgarantie danwel waarborgsom onder te
brengen bij de instrumenterend notaris.
: in overleg.

Inlichtingen

Meer informatie vindt u op onze website www.rspmakelaars.nl.
Verantwoordelijke makelaar voor dit project is Ronald Borrenbergs.
Wilt u meer weten dan kunt u hem een e-mail sturen:
r.borrenbergs@rspmakelaars.nl of bellen naar 073-6488750 of 06-29064087.
De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.
De informatie is met zorg samengesteld en uit, ons inziens, betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid
ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele bijgevoegde tekeningen zijn ter indicatie en
kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdrachtgever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ontvanger van deze informatie.
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