Huidige situatie

Toekomstige situatie (indicatief)

Verhuurbrochure
Retailpark Arnhem - Heerlenstraat 11c (2e verdieping) - Arnhem

Algemene informatie
WOONBOULEVARD ARNHEM
❯ Beschikbare winkelvloer op 1 laag met voldoende (nog
extra te creëren) daglichttoetreding, welke middels
roltrappen en lift toegankelijk is op Retailpark Arnhem.
❯ De winkellocatie is goed bereikbaar vanaf de A15 / A325 en
is gelegen in Arnhem-Zuid.
❯ De grote landelijke winkelketens op het gebied van
woninginrichting zijn gevestigd op het Retailpark, inclusief
Action en BCC.
❯ Gratis parkeren voor de deur en in een straal van 0-20
minuten ca. 400.000 inwoners.
❯ Het Retailpark wordt op korte termijn volledig gerenoveerd,
waardoor een modern en functioneel winkellocatie ontstaat
(zie artist impressions ).
❯ De ruimte is tevens geschikt voor leisure, wat vanuit het
bestemmingsplan zeer goed mogelijk is.
❯ De
winkellocatie
heeft
haar
https://woonboulevardarnhem.nl/
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HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

Locatie

Stadscentrum

TE HUUR - 2e VERDIEPING

A325
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HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

Objectinformatie
TE HUUR – HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM
Oppervlakte

Totaal circa 1.700 m2 BVO op de tweede verdieping (met dubbele roltrappen / lift).

Huuringangsdatum

In overleg.

Huurprijs

€ 80, - per m2 BVO per jaar excl. BTW, service- en promotiekosten.

Huurtermijn

10 jaar te verlengen met telkens 5 jaar.

Promotiekosten

Huurder is verplicht lid te worden van de ondernemingsvereniging Woonboulevard Arnhem. Het lidmaatschap wordt
rechtstreeks door deze winkeliersvereniging bij huurder in rekening gebracht, waarbij de bijdrage per winkelbedrijf €
2.670,- (excl. BTW) in 2020 bedroeg.

Huurbetaling

Per maand vooruit.

Opleveringsniveau

Het object wordt casco verhuurd, doch in huidige staat opgeleverd.

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.
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HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

Objectinformatie
TE HUUR – HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

Servicekosten
(zie tevens elektra en
water op pagina 5)
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Het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege verhuurder verzorgde bijkomende levering van zaken en diensten bedraagt € 10,per m2 per jaar. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende levering en diensten komen partijen overeen, dat deze kunnen
bestaan uit:
a) service(-abonnement), elektriciteits-, brandstof- en waterverbruik, verbruiksmeting, bediening, storingen verhelpen, keuringskosten e.d.
t.b.v.:
❯ lift(en) en roltrappen;
❯ luchtbehandelingsinstallatie(s) / ventilatie-installatie(s);
❯ centrale verwarmingsinstallatie(s);
❯ warmwaterinstallatie(s);
❯ hydrofoorinstallatie(s);
❯ zwakstroominstallatie(s) en noodstroominstallatie(s);
❯ pompen waaronder vuilwaterpomp;
❯ brandmeldinstallatie, rookmeldinstallatie en sprinklerinstallatie;
❯ signalerings- en bewakingsapparatuur;
❯ deuropeners en bliksembeveiligingsinstallatie;
❯ brandblusapparatuur (en de vulling) in de algemene ruimte;
❯ deurdrangers en installatie voor automatische deurmechanismen;
❯ overige installaties/apparatuur
b) schoorsteenvegen, ketels en branders schoonmaken;
c) materialen, waaronder chemicaliën;
d) gemeenschappelijke verlichting, daaronder begrepen de kosten van armaturen, buizen en lampen;
e) glasverzekering van alle ruiten in het openbaar gebied;
f) wassen van de luifels, gevels en ramen (maximaal twee keer per jaar)
g) vuilafvoer;
h) onderhoud van tuinen en kunstgroen;
i) schoonhouden van de algemene- en dienstruimten, algemene terreinen, parkeerruimten, wegen, enzovoort;
j) huisbewaarder(s), portier(s), bewaker(s), andere functionarissen die diensten verrichten ten behoeve van het gebouw /complex
waarvan het gehuurde deel uitmaakt (inclusief huismeesterwoning, vrij wonen, telefoon enzovoort);
k) overige leveringen en diensten;
l) beheer en administratie van de leveringen en diensten met de hierover verschuldigde omzetbelasting;
m) zo nodig extra accountantscontrole op de voorzieningen en kosten;
n) omzetbelasting over de kosten van leveringen en diensten;
o) 5% administratiekosten over de hierboven leveringen en diensten te vermeerderen met BTW.

HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

Objectinformatie
TE HUUR – HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM
Voor rekening van huurder komen alle kosten verbonden aan de levering, het gebruik, het vastrecht en de
meteropname/afsluiting in het gehuurde van elektra en water.

Elektra en water

Elektra
T.a.v. elektra beschikt het complex over een hoofdaansluiting voor de begane grond met een tussenmeter voor het
gehuurde, waarbij huurder beschikt over een zelfstandige elektra aansluiting.
Water
T.a.v. water beschikt het complex over een hoofdaansluiting, waarbij voor het gehuurde middels tussenmeters water
wordt geleverd. In het voorschotbedrag (zie pagina 5, € 10, - per m2 per jaar) is een voorschot opgenomen voor de
levering van water.

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, servicekosten inclusief
BTW.

Bestemming

Huurder dient te voldoen aan de eisen die de Gemeente op basis van het vigerende bestemmingsplan stelt, inhoudende
volumineuze detailhandel/leisure.

Bijzonderheden

❯ Voorbehoud definitieve goedkeuring eigenaar/verhuurder;
❯ Overige voorwaarden en condities nader overeen te komen.
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HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

Plattegrond – tweede verdieping

Expeditie lift

TE HUUR
Ca. 1.700 m2 BVO

Panorama lift

Dubbele roltrappen
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HEERLENSTRAAT 11C - ARNHEM

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.

