VAN NESSTRAAT 17
2404 AV Alphen aan den Rijn

Huurprijs € 17.500,= per jaar
Uitstekend bereikbare winkelruimte (ca. 133 m2 BVO)
in de winkelstraat “Van Nesstraat”
De winkelruimte is gelegen in een kleinschalig winkelgebied van de Van Nesstraat
met gratis parkeren voor de deur.
Frontbreedte van circa 4,5 meter
Aanvaarding in overleg

Prins Hendrikstraat 224 ● 2405 AP Alphen aan den Rijn ● T 0172 - 49 16 46 ● info@hollandwest.nl
Aan onvolkomenheden in deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle maten zijn ±. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Vervolg pandeninfo: Van Nesstraat 17 te 2404 AV Alphen aan den Rijn.
ALGEMEEN
Gelegen in het winkelgebed Van Nesstraat te Alphen aan den Rijn
Het pand wordt casco+ geleverd met aanvullend een toiletruimte, pantry met
koelkast alsmede aansluitingen tbv gas, water en elektra. De winkelruimte is
gelegen op een goede locatie in het kleinschalige winkelgebied van de Van
Nesstraat met gratis parkeergelegenheid direct voor de deur.
BEREIKBAARHEID / PARKEREN
Zowel per auto als openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op
enkele minuten loopafstand gelegen bushalten. Tevens biedt het busnetwerk
goede aansluitingen met inde nabijheid gelegen plaatsen als Leiden, Gouda en
Utrecht. Gratis parkeren is mogelijk direct voor de deur.
AFMETINGEN
Oppervlakte circa 133 m2 BVO
Het pand heeft een frontbreedte van ca. 4,5 meter.
OPLEVERINGSNIVEAU
De winkelruimte zal casco plus worden opgeleverd met aanvullend:
- Toiletruimte
- Pantry met koelkast
AANVAARDING
In overleg
HUURCONTRACT
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende
algemene bepalingen.
HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met aansluitende verlengingsperiode(n) van telkens 5 (vijf) jaar.
Eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.
HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.
ZEKERHEIDSTELLING
Overeenkomstig het model opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor
bestaande ondernemers (met positieve cijfers over de afgelopen jaren) een
bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden.
HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst,
op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks “alle huishoudens” (2006=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
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BIJZONDERHEDEN:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van de eigenaar.
BEZICHTIGINGEN:
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met
Holland West Makelaardij B.V.
Voor nadere informatie en/of een bezichtiging: 0172-491646 of
info@hollandwest.nl
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Artikel 7 Gemengd
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:



















wonen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met
inachtneming van artikel 7.5 Specifieke gebruiksregels;
dienstverlening op de begane grond;
ambachtelijke bedrijvigheid op de begane grond;
maatschappelijke voorzieningen op de begane grond, behalve ter
plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten', met
inachtneming van artikel 7.5 Specifieke gebruiksregels;
sportvoorzieningen binnen gebouwen op de begane grond;
horeca 1.1 en 1.4 van de Staat van Horeca-activiteiten op de locaties
Winkelcentrum Herenhof, Ridderhof en de Atlas;
detailhandel op de locaties Winkelcentrum Herenhof (inclusief
detailhandel blok Ouvertureweg, Concertweg, Eisenhowerlaan) ,
Ridderhof en de Atlas;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horecaondergeschikt' is ondergeschikte horeca toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandelondersteunend' is ondersteunende detailhandel toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoren' zijn kantoren toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' zijn
bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is op de begane grond
detailhandel toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'volumineuze detailhandel' is
detailhandel in volumineuze goederen toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' is een supermarkt
toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 1' is op de
begane grond horeca I van de Staat toegestaan;
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ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is op de
begane grond horeca I en II van de Staat van Horeca-activiteiten
toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3' is horeca III van
de Staat van Horeca-activiteiten toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'dansschool' is een dansschool
toegestaan met ondersteunende horeca;
verkeers-, water-, groen-, speel-, parkeer- en nutsvoorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van detailhandeleuromarkt' geldt dat detailhandel is toegestaan, voor zover dat legaal
aanwezig is op moment van inwerkingtreding van onderhavig
bestemmingsplan;
ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage
toegestaan;
bestaande bedrijfswoningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, met inachtneming
van het bepaalde in hoofdstuk 3, 4 en 5 van de planregels.f
7.5 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik van de gronden bedoeld in artikel 7.1 sub a en d gelden de
volgende specifieke gebruiksregels:





De functies zijn slechts mogelijk indien rekening wordt gehouden met
de van toepassing zijnde hogere waarde;
In een gebouw waarop een hogere waarde van toepassing is, is het
geluidniveau in verblijfruimtes maximaal 33 dB vanwege spoor- en/of
wegverkeerslawaai;
Ter bepaling van de gevelisolatie (GA,k ) wordt rekening gehouden met
de in tabel 7.1 van Bijlage 4 Algeheel akoestisch onderzoek
weergegeven benodigde gevelisolatie vanwege het geluid afkomstig
van spoor- en/of wegverkeer.

