
Verhuurbrochure

WBC Wateringen – ‘s Gravenzandseweg 31 – Wateringen 

(Gemeente Westland)

TE HUUR



Algemene informatie

WBC WATERINGEN
❯ WBC Wateringen betreft circa 21.000 m2 aan

winkeloppervlakte verdeeld over drie winkellagen.

❯ De winkellocatie is goed bereikbaar door de ligging langs

de N211 tussen Den Haag (Zuid) en de A4 ter hoogte van

Delft.

❯ WBC Wateringen heeft een goede zichtlocatie vanaf de

N211.

❯ WBC Wateringen is de enige perifere winkellocatie

gelegen aan de ring van Den Haag, waar PDV en leisure

mogelijk is.

❯ In het complex waar de beschikbare winkelruimte zich

bevindt zijn meerdere partijen gevestigd, zoals Brugman

Keukens, Mandemakers Keukens, Prominent,

Keukenconcurrent, Shurgard, Fit For Free, The Stone Art

House, Badkamerwinkel.nl en X2O, welke haar deuren per

augustus 2021 zal openen.

❯ In de nabije omgeving zijn verder ook Hornbach, Kvik

Keukens, Toolstation, Interzit en Superkeukens te vinden.

❯ Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Op

pagina 6 zijn de reclame mogelijkheden weergegeven
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Locatie
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A12
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Objectinformatie
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TE HUUR – ‘s-Gravenzandseweg 31

Oppervlakte
‘s-Gravenzandseweg 31: Totaal circa 1.700 m2 VVO, waarvan circa 500 m2 VVO op de begane grond en  ca.1.200 

m2 VVO  op de eerste verdieping.

Huuringangsdatum In overleg.

Huurprijs Op aanvraag.

Servicekosten Servicekosten zijn niet van toepassing. Huurder sluit zelf contracten af voor de gewenste nutsvoorzieningen.

Huurtermijn 10 jaar te verlengen met telkens 5 jaar.

Huurbetaling Per maand vooruit.

Opleveringsniveau
Het object wordt casco verhuurd, doch in huidige staat opgeleverd. Met inbegrip van een overheaddeur aan de 

achterzijde en meterkast met nutsaansluitingen (glasvezel aansluiting is optioneel).

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 17 

september 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.

Bestemming
Huurder dient te voldoen aan de eisen die de Gemeente op basis van het vigerende bestemmingsplan stelt, 

inhoudende volumineuze detailhandel

Reclame Zie pagina 6.

Bijzonderheden
❯ Voorbehoud definitieve goedkeuring eigenaar/verhuurder;

❯ Overige voorwaarden en condities nader overeen te komen. 



Plattegrond
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Begane grond

Eerste verdieping
Voorzijde

ENTREE

1.200 m2 VVO

500 m2 VVO



Reclame mogelijkheden - voorzijde
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1.132 m2 VVO

472 m2 VVO

Reclame uitingen:

1. Mogelijkheden op de glazenpui / gevel van het gehuurde – zie bovenstaande rode omlijning.

2. 3 vlaggen aan de voorzijde van het gehuurde.

*Alle reclame uitingen dienen ter goedkeuring aan verhuurder te worden voorgelegd.
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Reclame mogelijkheden - achterzijde
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1.132 m2 VVO

472 m2 VVO

Reclame uitingen:

1. Mogelijkheden op achtergevel van het gehuurde – zie bovenstaande rode omlijning.

*Alle reclame uitingen dienen ter goedkeuring aan verhuurder te worden voorgelegd.
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Creating Retail Parks B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW Leiderdorp

071  887 66 00

info@creatingretailparks.nl

CONTACT


