Verhuurbrochure
WOOON Leiderdorp – Elisabethhof 20

Algemene informatie
WOOON LEIDERDORP
❯ Snelweg ligging bij afrit 6 langs de A4 tussen Den
Haag en Amsterdam.
❯ WOOON Leiderdorp bestaat uit het vroegere
Meubelplein Leiderdorp en het nieuwere gedeelte,
namelijk de strip gelegen aan het Elisabethhof.

❯ Ruim circa 40.000 m2 grootschalige winkelruimte en
voldoende en gratis parkeerplaatsen.
❯ Winkelaanbod
prijssegment.

gericht

op

laag-midden

tot

hoog

❯ Verzorgingsgebied heeft een straal van 20
autominuten en bestaat o.a. uit de Bollenstreek,
Leiden e.o., Zoetermeer, regio Haaglanden, Alphen
aan den Rijn en Gouda.
❯ Retailersmix bestaat o.a. uit Goossens Wonen &
Slapen, Beter Bed, Rofra Home, totaalBED, Prénatal,
Kvik Keukens, Keukenstunter, Houweling Interieur,
Tempur store, Bruynzeel Keukens en de twee
horecagelegenheden
Wereldkeukenrestaurant
Genieten en Showpain.
❯ Winkellocatie is 7 dagen per week geopend.

2

12

ELISABETHHOF 20 LEIDERDORP

❯ Winkelruimte is gelegen aan het nieuwere gedeelte het
’Elisabethhof’.

❯ Winkelruimte is gebruiksklaar en direct te betrekken,
zie pagina 9 tot en met 11 voor impressies van het
interieur / voorzieningen.
❯ Zie website van WOOON Leiderdorp:
www.wooon-leiderdorp.nl

Locatie

A4

WOOON
Leiderdorp

A4
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Locatie
RETAILERSMIX – WOOON LEIDERDORP

1. Elisabethhof 2

2. Elisabethhof 4
3. Elisabethhof 6
4. Elisabethhof 8
5. Elisabethhof 10
6. Elisabethhof 12

14

7. Elisabethhof 14

13
12
9

10

8
7

11

8. Elisabethhof 16
9. Elisabethhof 20
10. Elisabethhof 20

6
5

11. Elisabethhof 22

4
3

12. Elisabethhof 24

2
13. Elisabethhof 26

1
14. Elisabethhof 30
* Plattegrond geeft een indicatie van de retailers aanwezig op WOOON Leiderdorp.
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Vacant

Objectinformatie
TE HUUR – ELISABETHHOF 20
In totaal ca. 721 m2 BVO groot, verdeeld over ca. 220 m2 BVO gelegen op de begane grond en ca. 501 m2 BVO

Winkelunits

gelegen op de eerste verdieping.

Huuringangsdatum

In nader overleg, doch spoedig.

Huurprijs

€ 60.000,- per jaar, exclusief service-, promotiekosten en BTW.

Huurtermijn

5 jaar te verlengen met telkens 5 jaar.

Huurbetaling

Per maand vooruit.

Servicekosten

Momenteel is het voorschot service- en energiekosten € 12.000,- exclusief BTW per jaar. Hiervoor worden de volgende
zaken geleverd:
❯
Verbruik gas / water / elektra;
❯
periodieke glasbewassing buitenzijde;
❯
schoonmaak loopgebied;
❯
onderhoud aan CV, afzuiginstallaties, sprinkler en rolluiken;
❯
onderhoud aan groen en parkeerplaatsen;
❯
beveiliging en bewaking.

Lidmaatschap
winkeliersvereniging

Huurder verplicht zich lid te worden van de Vereniging Promotie Wooon Leiderdorp. Tevens verplicht hij zich naar
verhouding financieel bij te dragen in het door deze vereniging jaarlijks vast te stellen Promotiebudget. De
promotiekosten van de Vereniging Promotie Meubelplein Leiderdorp bestaat uit ongeveer € 600,- exclusief BTW per
maand.

Opzegtermijn

12 maanden voor het einde van betreffende huurtermijn.
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Objectinformatie
TE HUUR – ELISABETHHOF 20
Indexering

Jaarlijks volgens consumenten- prijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100),
gepubliceerd door het CBS, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld
op 2 oktober 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voorwaarden van
verhuurder.

Zekerheidstelling

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur
inclusief BTW en servicekosten (exclusief promotiekosten).

Opleveringsniveau

In huidige staat. Partijen gaan uit van een “casco” verhuur, inclusief:
❯ pantry;
❯ toilet;
❯ basissprinklernet;
❯ winkelpui inclusief loopdeur;
❯ trap;
❯ centrale verwarming;
❯ elektra basisnet, voorzien van voldoende stopcontacten door de hele winkel;
❯ noodverlichting middels ANV armaturen.
De aanwezige mechanische ventilatie en koeling/verwarming wordt om niet te beschikking gesteld
waarbij onderhoud/reparatie/vervanging des huurders is.

Bestemming

Huurder zal het gehuurde enkel gebruiken conform de activiteiten zoals vermeld in het uittreksel bij de
Kamer van Koophandel alsmede het vigerende bestemmingsplan.

Bijzonderheden

Onder voorbehoud van goedkeuring directie verhuurder.
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Plattegrond winkelruimte – begane grond

Ca. 220 m2
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ENTREE

Stijgpunt

Plattegrond winkelruimte – eerste verdieping

Stijgpunt
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VOORZIJDE

Ca. 501 m2

Foto’s – winkelpui / entree en corridor
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Foto’s – begane grond
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Foto’s – eerste verdieping en pantry
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Creating Retail Parks B.V.

Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
071 887 66 00
info@creatingretailparks.nl

CONTACT

DISCLAIMER
De in de brochure getoonde informatie is door CRP met zorg
samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet
worden ingestaan. CRP verstrekt door middel van deze brochure louter
informatie over objecten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen
zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. CRP aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden
van de in deze brochure opgenomen informatie.

