
Verhuurbrochure

Woonboulevard Woerden – Straat van Gibraltar 4 en 10



Algemene informatie

WOONBOULEVARD WOERDEN

❯ Woonboulevard Woerden is gelegen in de randstad

tussen Leiden en Utrecht.

❯ De woonboulevard ligt aan de Europabaan. Welke de

toegangsweg is vanaf de rijksweg A12 richting het

centrum van Woerden.

❯ Er zijn twee winkelruimtes beschikbaar op deze

winkellocatie.

❯ De winkellocatie heeft een prominente zichtlocatie

vanaf de doorgaande weg en is onderdeel van het

bedrijventerrein “Polanen” te Woerden.

❯ De winkelruimtes zijn tevens goed bereikbaar doordat

het terrein centraal gelegen is en op korte afstand

vanaf de rijksweg A12 (Den Haag – Arnhem).

❯ Door de goede ligging is woonboulevard vanuit de

hele regio goed bereikbaar.

❯ Op het terrein bevinden zich momenteel meerdere

landelijke formules waaronder Praxis, Roobol,

Kwantum, Leen Bakker, McDonalds en Basic Fit.
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Locatie
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Objectinformatie
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TE HUUR – WOONBOULEVARD WOERDEN

Winkelunits

❯ Straat van Gibraltar 10 (winkelunit 3): totaal circa 1.001 m2 BVO verdeeld over circa 197 m2 op de begane grond 

en circa 804 m2 op de eerste verdieping.

❯ Straat van Gibraltar 4 (winkelunit 4): totaal circa 1.022 m2 BVO totaal over circa 300 m2 verdeeld op de begane 

grond en circa 722 m2 eerste verdieping.

Zie plattegronden op pagina 6 en 7.

Huuringangsdatum In overleg.

Huurprijs Op aanvraag.

Huurtermijn 5 jaar te verlengen met telkens 5 jaar.

Huurbetaling Per één (1) maand vooruit.

Parkeren Voldoende en gratis parkeergelegenheden beschikbaar op eigen terrein.

Opzegtermijn Twaalf maanden voor het einde van betreffende huurtermijn per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

Servicekosten € 4,50,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW op basis van voor- en nacalculatie. 

Indexering
Jaarlijks volgens consumenten- prijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het CBS, 

voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst. 



Objectinformatie
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TE HUUR – WOONBOULEVARD WOERDEN

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld op 2012 door de 

Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voorwaarden van de verhuurder.

Zekerheidstelling Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en service - en promotiekosten, beiden te vermeerderen met de BTW. 

Opleveringsniveau In overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Omzetbelasting

Huurder zal met het aangaan 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 Voorbehoud definitieve goedkeuring directie verhuurder.

Disclaimer
Deze informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid kan geen

aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de informatie en aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld op 2012 door de 

Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voorwaarden van de verhuurder.



Plattegrond – begane grond
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❯ Straat van Gibraltar 10 (winkelunit 3): totaal circa 1.001 m2 BVO verdeeld over 

circa 197 m2 op de begane grond en circa 804 m2 op de eerste verdieping.

❯ Straat van Gibraltar 4 (winkelunit 4): totaal circa 1.022 m2 BVO totaal over circa 

300 m2 verdeeld op de begane grond en circa 722 m2 eerste verdieping.



Plattegrond – eerste verdieping
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❯ Straat van Gibraltar 10 (winkelunit 3): totaal circa 1.001 m2 BVO verdeeld over 

circa 197 m2 op de begane grond en circa 804 m2 op de eerste verdieping.

❯ Straat van Gibraltar 4 (winkelunit 4): totaal circa 1.022 m2 BVO totaal over circa 

300 m2 verdeeld op de begane grond en circa 722 m2 eerste verdieping.



Creating Retail Parks B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW Leiderdorp

071  887 66 00

info@creatingretailparks.nl

CONTACT

IJsselstreek Zakelijk B.V.

Rijnstraat 27

3441 BP Woerden

088 625 35 22

info@ijsselstreekzakelijk.nl

Waltmann Bedrijfsvesting

Maliebaan 17

3581 CG Utrecht

030 662 22 55

bedrijven@waltmann.nl


