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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een winkelruimte van circa 97 m² met een frontbreedte van circa 4 meter gelegen aan de 
Lange Groenendaal. In de omgeving zijn diverse winkelbranches vertegenwoordigd, zoals de Wereldwinkel, 
Adriatika Delicatessen en de Natuurwinkel. De Lange Groenendaal heeft een volledige eigen identiteit met 
een grote veelzijdigheid aan winkels. Dat maakt deze straat dan ook veel meer dan één van de 
aanlooproutes naar de Goude Markt.

Bereikbaarheid: 
Goede bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Parkeren is mogelijk in de directe 
omgeving dan wel in de parkeergarages Nieuwe Markt Passage, Bolwerk of parkeerterrein Klein Amerika.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse winkeldoeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 97 m² welke geheel gelegen op de begane grond.

Oplevering: 
Per direct, in overleg.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau van de winkel is onder andere voorzien van:
- pantry met close in boiler;
- plavuizen vloer;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- toilet;
- centrale verwarming (luchtgordijn);
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen.

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.

Koopsom: 
€ 137.500,- k.k.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Gouda;
Sectie: B;
Nummer: 3571;
Appartementsindex : A1.

Lange Groenendaal 80 - 2801 LV Gouda

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.



Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar alsmede dient koper lid te worden van 
de vereniging van eigenaren. Deze is thans niet actief en koper betaald € 253,55 per jaar ten behoeve van 
de opstalverzekering.
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