Te huur

Amsteldiep 16
Capelle aan den IJssel

Winkelruimte in winkelcentrum de Terp
33 m2 BVO
Gelegen nabij Dirk van den Broek, AH, Lidl, Wibra

Locatie en
parkeren

Winkelcentrum de Terp is een wijkwinkelcentrum gelegen
aan het Amsteldiep in Capelle aan den IJssel. Het
winkelcentrum heeft een variëteit aan winkels voor
dagelijks boodschappen en niet-dagelijkse boodschappen
met drie supermarkten: AH, Dirk van den Broek en Lidl
De Terp wordt gekenmerkt door haar goede bereikbaarheid.
Er zijn ruim 200 overdekte parkeerplaatsen, welke gratis te
gebruiken zijn. Daarnaast is het winkelcentrum uitstekend
bereikbaar met zowel de metro als de bus.

Object en
oppervlakte

De winkelruimte maakt onderdeel uit van winkelcentrum
De Terp en ligt in het gedeelte tussen Albert Heijn en Dirk
van den Broek. De winkelruimte is gelegen op de begane
grond van het winkelcentrum direct nabij Lidl en Wibra. De
totale oppervlakte van de winkelruimte bedraagt 33 m2
BVO.

Huurgegevens
Huurprijs :

Huurprijs op aanvraag

Servicekosten :

€ xx per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Promotiekosten :

€ xx per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn :

Vijf jaren en vijf verlengingsjaren.

Opzegtermijn :

Twaalf maanden.

Indexering :

Jaarlijks.

Bankgarantie :

Ter grootte van een kwartaalverplichting.

Huurovereenkomst :

Op basis van het model van de ROZ.

Aanvaarding :

In nader overleg, op korte termijn mogelijk.

Contactinformatie
Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op
Met onderstaande personen
Joep Hover
T +31 (6) 55 14 18 57
E j.hover@certitudo.com
Marith Blok
T +31 (6) 24 51 38 22
E m.blok@certitudo.com

CERTITUDO CAPITAL GROUP
Hambakenwetering 8e
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
Postbus 777
5201 AT ‘s-Hertogenbosch

T +31 (0)73 76 00 200
E info@certitudo.com

DISCLAIMER
Alle informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De
informatie weergegeven in onderhavige presentatie is
een momentopname (30-03-2020) en geeft de globale
beschrijving van de projecten, hetgeen derhalve aan
wijziging(en) onderhevig kan zijn. Certitudo Capital
heeft haar uiterste best gedaan om de informatie zo
zorgvuldig als mogelijk weer te geven, doch kan geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van
de juistheid en compleetheid van de informatie.

