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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een karakteristiek monumentaal hoekpand gelegen op de A1 locatie van Gouda. Het 
winkelpand heeft vanwege de ligging op de hoek Hoogstraat Blauwstraat een hoge attentiewaarde. Voor de 
verhuur is circa 125 m² beschikbaar verdeeld over diverse niveaus. De frontbreedte bedraagt circa 4 meter 
aan de zijde Hoogstraat en circa 10 meter aan de zijde Blauwstraat. Vestiging van een horecafunctie met 
terras is bespreekbaar.

In de directe omgeving zijn diverse winkels vertegenwoordigd zoals onder andere Délifrance, Hans Anders 
ICI PARIS XL, Douglas, Rituals, Albert Heijn en HEMA.

Bereikbaarheid: 
Goede bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Parkeren is mogelijk in de 
omgeving (Garage Nieuwe Markt Passage en Q-park Bolwerk).

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse winkel en/of kantoor doeleinden. Het vestigen van horeca met terras is 
bespreekbaar.

Oppervlakte: 
De winkel heeft een totale oppervlakte van circa 125 m² verdeeld over diverse niveaus. De front breedte 
bedraagt circa 4 meter aan de zijde Hoogstraat en circa 10 meter aan de zijde Blauwstraat.

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau: 
Casco opleveringsniveau onder andere voorzien van:
- vloerbedekking middels tapijt;
- systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- diverse airconditioning units;
- centrale verwarming middels radiatoren;
- afgewerkte wanden;
- pantry unit;
- toiletgroep.

Huurprijs: 
€ 33.000,- per jaar, geen omzetbelasting en servicekosten van toepassing.

Servicekosten: 
Bij verhuur dient de hoogte van de servicekosten nog nader te worden vastgesteld. Dit hangt af van de te 
leveren diensten. Momenteel is bekend dat het pand beschikt over een eigen watermeter. De meters voor 
gas en elektra worden gedeeld met de boven gebruiker en zijn gescheiden middels tussenmeters.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Indexering: 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2000=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling: 
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te vermeerderen met de 
wettelijke omzetbelasting en servicekosten.

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

Huurtermijn: 
5 jaar met aansluitend een verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

Huurbetaling: 
Per maand vooruit.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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