Verhuurbrochure
Woonblvrd Westpoort Amsterdam – Sierenborch 10

Algemene informatie
Woonblvrd Westpoort is misschien wel
het best bewaarde geheim langs de A5. Op
de centraal gelegen Woonboulevard van
circa 26.000 m2, vinden bezoekers alles
wat zij nodig hebben op het gebied van
wonen. De Woonboulevard bevindt zich
direct aan de afslag aan de Westrandweg
A5.
Grote landelijke formules als Kvik, Sanisale.com,
Bruynzeel, KeukenConcurrent, Keuken Kampioen,
Jysk, Kwantum, Jumbo Golf en Woninginrichting aan
Huis, zorgen er samen voor een ruim aanbod aan
sanitair, keukens, sport en woninginrichting.
Woonboulevard Westpoort ligt direct onderaan de
afrit S102 van de Westrandweg A5. Vanaf de
verschillende stadsdelen van Amsterdam is de
winkellocatie te bereiken via de A10 West afslagen
en vanuit zuidelijke of westelijke richting via de
A200/N200 of N202. De Haarlemmerweg is hier een
belangrijke verkeersader.
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Ook met het openbaar vervoer is de Woonboulevard
gemakkelijk bereikbaar. Vanaf treinstation Sloterdijk
gaan er meerdere buslijnen naar bushalte
Sierenborch. Deze bushalte is op loopafstand van de
winkellocatie.
De Woonboulevard beschikt over voldoende gratis
parkeergelegenheid, zowel gelegen voor de winkels,
als op het parkeerdek.

Verzorgingsgebied en concurrentie
VERZORGINGSGEBIED
Op
basis
van
de
resultaten
van
het
passantenonderzoek bedrijventerrein Sloterdijk III
Oost, 2017, kan het verzorgingsgebied voor
Woonboulevard Westpoort worden geschetst.
De meeste bezoekers zijn afkomstig uit Amsterdam
met name de stadsdelen Nieuw-West, West, Noord
en Westpoort (met slechts enkele inwoners). Deze
stadsdelen hebben gezamenlijk ongeveer 400.000
inwoners
(Gemeente
Amsterdam,
2018).
Formules als Hornbach zorgen er voor dat het
bedrijventerrein een grote verzorgingsgebied heeft.
Deze formules trekken ook bezoekers uit Haarlem,
Hoofddorp en IJmuiden.
CONCURRENTIE
In het verzorgingsgebied zijn naast Woonboulevard
Westpoort twee PDV-locaties gevestigd. Dit zijn
Akerpoort en Westerpark. Akerpoort ligt op 21
minuten rijden van Westpoort. Er is hier een
vestiging van Media Markt, Praxis, Action, Jumper
maar ook een factory-store van G-Star en Just
Brands.

3

9

WOONBOULEVARD WESTPOORT

Westerpark ligt op een afstand van 16 minuten
rijden. Westerpark telt circa 11.000 m2 aan
detailhandel, dat vrijwel volledig is gevuld met
winkels in de branches wonen en doe-het-zelf. Het
relevante winkelaanbod bestaat uit de Praxis, Leen
Bakker, en Carpetright.

Locatie
Hornbach
Praxis
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Objectinformatie
TE HUUR – WOONBOULEVARD WESTPOORT

1. W0-09/W1-09: totaal ca. 8.932 m2 VVO verdeeld over ca. 4.398 m2 VVO op de begane grond en ca. 4.534 VVO m2
op de eerste verdieping*;
2. W1-04: ca. 2.239 m2 VVO op de eerste verdieping (stijgpunt n.t.b.);
3. W1-05A: ca. 1.370 m2 VVO op de eerste verdieping (incl. o.a. dubbele roltrap).

Oppervlakte

Zie plattegronden op pagina 7 en 8.
* deelverhuur mogelijk.
Huuringangsdatum

In overleg.
Begane grond:
❯ € 115,- per m2 per jaar exclusief BTW;
❯ € 140,- per m2 per jaar exclusief BTW (units < 200 m 2 winkel);

Huurprijs

Eerste verdieping:
❯ € 95,- per m2 per jaar exclusief BTW.
Servicekosten

€ 10,00 per m2 per jaar exclusief BTW.

Promotiekosten

€ 2,50 per m2 per jaar exclusief BTW.

Huurtermijn

5 jaar te verlengen met telkens 5 jaar.

Huurbetaling

Per kwartaal vooruit.
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Objectinformatie
TE HUUR – WOONBOULEVARD WESTPOORT
Parkeren

Voldoende en gratis parkeergelegenheden beschikbaar.

Opzegtermijn

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

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 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 inclusief BTW en
service- en promotiekosten.

Opleveringsniveau

In huidige staat. Partijen gaan uit van een “casco” verhuur. Alle ruimtes zijn voorzien van sprinklers.

Bestemming

Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Huurder dient te voldoen aan de eisen die
het Stadsdeel op basis van het vigerend bestemmingsplan en het vrijstellingsbesluit stelt, inhoudende
volumineuze detailhandel. Huurder zal het gehuurde gebruiken voor volumineuze detailhandel. Er loopt een
aanvraag voor een bestemmingsverruiming. Hier zal naar verwacht in de herfst van 2013 uitsluitsel komen.

Bijzonderheden

❯ Voorbehoud definitieve goedkeuring eigenaar;
❯ Overige voorwaarden en condities nader overeen te komen.
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Plattegrond – begane grond
1.
2. W0-09

1

2

1. W0-09: ca. 4.398 m2 VVO begane grond (onderdeel van unit bestaande uit twee lagen – deelverhuur mogelijk).
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Plattegrond – eerste verdieping
1. W1-09

2. W1-04

1

2

3

3. W1-05A
1. W1-09: ca. 3.760 m2 VVO op de verdieping (onderdeel van unit bestaande uit twee lagen – deelverhuur mogelijk);
2. W1-04: ca. 2.239 m2 VVO op de eerste verdieping (stijgpunt n.t.b.);
3. W1-05A: ca. 1.370 m2 VVO op de eerste verdieping (incl. o.a. dubbele roltrap).
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Creating Retail Parks B.V.

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

CONTACT

