Verhuurbrochure
Gostores Roosendaal – Rucphensebaan 4 en 6

Algemene informatie
GOSTORES ROOSENDAAL
❯ Goede bereikbaarheid door ligging naast snelweg A58
en afslag 23 Roosendaal-Oost.
❯ Snelweg ligging zorgt voor gemakkelijk bereikbaarheid
voor bezoekers uit de omgeving Zeeland, NoordBrabant en België.
❯ Circa 26.000 m2 winkeloppervlakte gelegen tegenover
Woonboulevard Oostplein te Roosendaal.

❯ In de nabije omgeving zijn nog meer retailers gelegen
op o.a. Woonboulevard Oostplein zoals Kwantum,
Jysk, Brugman Keukens, Keuken Kampioen,
KeukenConcurrent, Carpetright en Keukensale.
❯ De beschikbare ruimtes zijn beide gelegen bij de
entree van de Gostores.
❯ De beschikbare ruimte (unit 2.7) op de tweede
verdieping is zeer geschikt voor een fitness – formule.

❯ Gostores Roosendaal is in 2011 gebouwd en is gericht
op outdoor, eten, klussen en wonen.
❯ Winkellocatie is 7 dagen per week geopend en er zijn
1.000 gratis parkeerplaatsen op het terrein.
❯ Huidige retailersmix op Gostores Roosendaal: Action,
Blokker, Gamma, BCC, Casa, Babypark, Beter Bed,
Prominent, Sani-Dump, Outdoor Roosendaal, KFC en
Leen Bakker.
❯ Website Gostores Roosendaal:
https://roosendaal.gostores.nl/
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Locatie
Woonboulevard Oostplein Roosendaal

A58

Beschikbare
winkelruimtes

*Plattegrond geeft een indicatie van de retailers gevestigd op de Gostores Roosendaal
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Objectinformatie
TE HUUR - RUCPHENSEBAAN 4 + 6 - ROOSENDAAL
❯ Unit 2.6: Totaal ca. 1.238 m2 BVO, waarvan 609 m2 BVO gelegen op de begane grond en ca. 629 m2 gelegen
op de eerste verdieping.
Winkelunits

❯ Unit 2.7: Totaal ca. 979 m² BVO, waarvan ca. 957 m2 BVO gelegen op de tweede verdieping met een
representatieve opgang van ca. 22 m² BVO waar o.a. fitness is toegestaan. Deze ruimte is zeer geschikt voor
een fitness formule.

Huurprijs

❯ Unit 2.6: € 105,- per m2 per jaar voor de begane grond en € 80,- per m2 per jaar voor de eerste verdieping.
❯ Unit 2.7: € 80,- per m2 per jaar.
Bovenvermelde bedragen zijn exclusief BTW, service en promotiekosten.

Voorschot
servicekosten

❯ Unit 2.6: € 5.000,- per jaar exclusief BTW.
❯ Unit 2.7: € 4.000,- per jaar exclusief BTW.

Promotiekosten

❯ Unit 2.6: € 2.000,- per jaar exclusief BTW.
❯ Unit 2.7: € 1.000,- per jaar exclusief BTW

Huurtermijn

10 jaar met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Huuringangsdatum

Nader overeen te komen.

Huurbetaling

Per maand vooruit.
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Objectinformatie
TE HUUR - RUCPHENSEBAAN 4 + 6 - ROOSENDAAL

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 de verhuurder.

Zekerheidstelling

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, service- en
promotiekosten inclusief BTW.

Opleveringsniveau

In huidige staat opgeleverd, doch casco verhuurd.

Omzetbelasting

Huurder zal met het aan gaan van de huur, dan wel jaarlijks gedurende huurperiode verklaren dat 90% of meer
van zijn zakelijke prestaties BTW-plichtig zijn. Indien na enige tijd blijkt dat dit niet het geval is, is huurder aan
verhuurder een bedrag verschuldigd vergelijkbaar met alle hieruit voortvloeiende schade in het verleden en in de
toekomst.

Bestemming

Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Huurder dient te voldoen aan de eisen die
de Gemeente op basis van de te verlenen vrijstelling. Tevens zal huurder het gehuurde enkel gebruiken t.b.v.
haar formule zoals staat beschreven in het KvK (bedrijfsactiviteiten).

Bijzonderheden

Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.
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Plattegrond – begane grond

BESCHIKBARE WINKELRUIMTES:
Unit 2.6: totaal circa 1.238 m2 BVO:
❯ Begane grond: circa 609 m2 BVO
❯ Eerste verdieping: circa 629 m2 BVO
Unit 2.7: totaal circa 979 m2 BVO:
❯ Begane grond: circa 22 m2 BVO
❯ Tweede verdieping: circa 957 m 2 BVO

2.6
2.7
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Plattegrond – eerste verdieping – unit 2.6

BESCHIKBARE WINKELRUIMTES:
Unit 2.6: totaal circa 1.238 m2 BVO:
❯ Begane grond: circa 609 m2 BVO
❯ Eerste verdieping: circa 629 m2 BVO
Unit 2.7: totaal circa 979 m2 BVO:
❯ Begane grond: circa 22 m2 BVO
❯ Tweede verdieping: circa 957 m 2 BVO

2.6
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Plattegrond – tweede verdieping – unit 2.7

BESCHIKBARE WINKELRUIMTES:
Unit 2.6: totaal circa 1.238 m2 BVO:
❯ Begane grond: circa 609 m2 BVO
❯ Eerste verdieping: circa 629 m2 BVO
Unit 2.7: totaal circa 979 m2 BVO:
❯ Begane grond: circa 22 m2 BVO
❯ Tweede verdieping: circa 957 m 2 BVO

2.7
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Foto’s
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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.

