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Omschrijving
Algemeen:
Gelegen op een strategische ligging met goede exposure, direct naast de Swaenswijkbrug, in Alphen aan 
den Rijn bieden wij deze representatieve winkel-/kantoorruimte aan. Het object bevindt zich op loopafstand 
van het centrum van Alphen aan den Rijn en het NS station van Alphen aan den Rijn. Zo is er een ruim 
aanbod aan voorzieningen, op een enkele minuut loopafstand van het object, zoals o.a. een diversiteit aan 
supermarkten, restaurants, en Retail winkels als H&M, Mediamarkt en Blokker. 

De ruimte is onderdeel uitmakend van een appartementencomplex met een onderliggende commerciële 
plint waar een eetcafé, brillenwinkel en een kapper gevestigd zitten. 

Bereikbaarheid:
De verbindingsweg N11 is 5 autominuten verwijderd van het object waardoor de snelwegen A4 (Den Haag 
en Amsterdam) en A12 (Rotterdam en Utrecht) binnen korte tijd bereikbaar zijn. Ook met het openbaar 
vervoer is de winkelruimte uitstekend bereikbaar omdat het NS station van Alphen aan den Rijn zich op 5 
minuten loopafstand van het object bevindt. Hierdoor zijn er directe verbindingen mogelijk met Leiden, 
Gouda en Utrecht. 

Oppervlakte:
ca. 48 m² winkel-/kantoorruimte, volledig gesitueerd op de begane grond en beschikt over een frontbreedte 
van 5,5 meter.

Parkeerplaats(en): 
Betaald parkeren in de directe omgeving. 
Bij interesse kunt u een parkeervergunning (Centrum) aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Huurprijs:
€ 775,- per kalendermaand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

Servicekosten:
Niet van toepassing.

Huurder dient de 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.

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 
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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 waarborgsom storten ter grootte van 
(minimaal) 3 kalendermaanden huur alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg met de huidige huurder en verhuurder.

Opleveringsniveau:
De ruimte zal casco worden opgeleverd. 
Het beschikt echter wel over een pantry, toilet en meterkast voorzien van voldoende groepen en een 
aardlekschakelaar. 

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

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar, eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.
Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: B
Nummer: 7617
App. Index: A19

Bestemmingsplan:
Alphen Stad, bestemming: Centrum – 2
a. detailhandel op de begane grond;
b. horeca I en II van de Staat van Horeca-activiteiten op de begane grond, met inachtneming van artikel 5.6. 
Specifieke gebruiksregels;
c. dienstverlening op de begane grond;
d. ambachtelijke bedrijvigheid op de begane grond;
e. maatschappelijke voorziening op de begane grond.

Bestemmingsplan- en regels kunt u bij ons opvragen. 

Bijzonderheden:
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Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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