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Omschrijving
Algemeen:
In de Goudse Poort, direct aan de A12, is circa 33.000 m2 hoogwaardige winkelruimte gecreëerd rondom 
een aantrekkelijk parkeer- en ontmoetingsplein met ruim 1.000 (gratis!) parkeerplaatsen. De uitstraling is 
modern, fris en eigentijds. 
GoStores Gouda richt zich op elkaar versterkende formules en retailmerken in wonen, doe-het-zelven, 
tuinieren en outdoor. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor horeca en evenementen/productshows op het 
aantrekkelijke parkeer-ontmoetingsplein.

Hierbij een aantal namen die al op dit unieke retailpark gevestigd zijn: Bruynzeel keukens, Gamma, 
Vrijbuiter, Carpetright, Auping, XOOON, Superkeukens, Henders & Hazel, Pronto Wonen, Kwantum, Beter 
Bed, Profijt Meubel, Beddenreus, Prominent en lunchroom de Go-In. Op dit moment is er nog 1 unit van ca. 
1.800 m² BVO beschikbaar.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid is uitstekend zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het gebied ligt direct aan 
de A12 afslag 11 Goudse Poort. Diverse bushaltes staan in directe omgeving.

Parkeren:
Royaal parkeerterrein. Er zijn 1000 parkeerplaatsen (gratis) gelegen op het gezamenlijke middenterrein en 
in de naastgelegen parkeergarage.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse winkeldoeleinden.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 1800 m² BVO welke als volgt is verdeeld:
- Begane grond entree: 140 m² BVO;
- Begane grond magazijn: 170 m² BVO;
- Eerste verdieping: 1490 m² BVO.

Bestemming:
Perifere detailhandel.

Opleveringsniveau:
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in zijn huidige staat.

Huurprijs:
€ 75,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, servicekosten en en 
eventuele promotiebijdrage.

Servicekosten:
€ 6,- excl. btw per m² per jaar.

Promotiebijdrage:
€ 4.000,- excl. btw per jaar.
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Aanvaarding:
In overleg, kan op korte termijn.

Huurtermijn:
De huurtermijn bedraagt tien jaar met een verlengingstermijn van telkens vijf jaar.

Opzegtermijn:
De opzegtermijn bedraagt 12 kalendermaanden.

Huurprijsbetaling:
Per kwartaal vooruit.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum, worden verhoogd op basis van de 
consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Werknemers Algemeen (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling:
Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten, eventuele promotiekosten en de 
wettelijk verschuldigde btw.

Huurcontract:
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan 
verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot 
belaste verhuur in te dienen.
Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek 
tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 
gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de 
ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Kadastrale gegevens:
gemeente; Gouda
sectie; M
Nummer; 2281 (gedeeltelijk), 7411 (gedeeltelijk).
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Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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