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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een winkelpand met onzelfstandige bovenwoning welke gelegen is aan één van de 
toegangsroutes van de Goudse markt. Deze markt heeft als kenmerken de in de zomers georganiseerde 
Goudse kaasmarkten en het historische stadhuis. 
De frontbreedte van de winkel is circa 6 meter.

In de straat is een gevarieerd aanbod van horeca en detailhandel alsmede een kapperszaak, opticien en 
een kaaswinkel.

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

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor winkeldoeleinden eventueel gecombineerd met wonen.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 135 m², verdeeld over circa 45 m² winkelruimte op de begane 
grond, circa 45 m² bedrijfsruimte op de eerste etage en circa 45 m² woonruimte op de tweede etage 
alsmede een terras mogelijkheid op het dak.

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau
Begane grond: 
Winkelruimte met een oppervlakte van circa 45 m²:
- frontbreedte van circa 6 meter;
- glazen pui met elektrische schuifdeur;
- thans ingericht als slagerij;
- verlichting.

1e verdieping:
Bedrijfsruimte van circa 45 m²:
- vloeistofdichte vloer;
- verlichting.

2e verdieping: 
Woonruimte van circa 45 m² voorzien van onder andere:
- keuken;
- toilet;
- centrale verwarming;
- mogelijkheid tot een dakterras.

Eventueel achterblijvende inventaris en installaties en andere bij het pand behorende zaken worden, tenzij 
anders overeengekomen, om niet door koper overgenomen. Verkocht wordt daarmee uitsluitend het casco.
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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.



Koopprijs: 
€ 275.000,- k.k.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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