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Omschrijving
Algemeen:
Multifunctionele winkelruimte nabij het centrum van Alphen aan den Rijn nu voor verhuur beschikbaar!

De winkelruimte is onderdeel uitmakend van een klein appartementencomplex met op de begane grond een 
commerciële plint met o.a. een avondwinkel, kapper en horeca(eet)gelegenheden.

De Lijsterlaan ligt aan de verlengde weg van het centrum van Alphen aan den Rijn en winkelcentrum 'De 
Aarhof'.

Bereikbaarheid:
Zowel per auto als openbaar vervoer is het object goed te bereiken.

Bij gebruik van de auto ligt de provinciale weg N207 op 5 autominuten verwijderd.

Het pand is ook goed bereikbaar via het openbaar, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen 
bushalten van waaruit het NS-station van Alphen aan den Rijn goed bereikbaar is. Tevens biedt het bus- en 
treinnetwerk goede aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden, Gouda en Utrecht.

Oppervlakte:
Circa 68 m² winkelruimte, volledig gesitueerd op de begane grond.

Parkeerplaats(en):
Parkeren is mogelijk op openbare betaalde parkeerplaatsen gelegen aan de voorzijde van het pand.

Huurprijs:
1e huurjaar: € 995,- per kalendermaand
2e huurjaar: € 995,- per kalendermaand
3e huurjaar: € 1.295,- per kalendermaand

Bovengenoemde huurprijzen dienen vermeerderd te worden met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
Niet van toepassing. Huurder dient voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

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.
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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.

Huurprijsherziening:
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" (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten 
ter grootte van (minimaal) 3 kalendermaanden huur alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
De winkelruimte zal casco worden opgeleverd.

Huurcontract:
Volgens standaardmodel Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurtermijn:
Huurtermijn in overleg.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Oudshoorn
Sectie: C
Nummer: 4080
Grootte: 135 m²

Bestemming:
Bestemmingsplan: Alphen Stad
Bestemming: Gemengd
Functie: Detailhandel (Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, uitstallen ten verkoop, verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.)

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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