Middenweg 159 A
1782 BE Den Helder

VRAAGPRIJS:

€ 1.300,- p.m.

TE HUUR
DROOGHE BOL 1024 JULIANADORP

BROCHURE

0223 61 22 30
www.jongewaardheemskerk.nl

OMSCHRIJVING
Omschrijving
In buurtwinkelcentrum "Dorperweerth” bieden wij circa 94 m² VVO winkelruimte aan. Frontbreedte circa 11
meter. Gratis parkeren voor de deur. In de directe omgeving van Kruidvat, De Vishal Dorperweerth,
pinautomaat, Ambachtelijke Slager Jan Kater, bloemist Bloemz, De Echte Bakker, Van Dijk Optiek, Pets Place
en Vomar Voordeelmarkt. Deze unit is mede door de ligging goed geschikt voor gebruik als bijvoorbeeld
lunchroom. Ook detailhandel is uiteraard mogelijk.
Parkeren: (Gratis) parkeren direct voor de deur.
Huurprijs: € 1.300,- per maand, excl. BTW.
Servicekosten
Huurder wordt zelf rechtstreeks contractant van desbetreffende energieleveranciers, ten behoeve van:
- gasverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- watergebruik inclusief vastrecht.
Opleveringsniveau
- systeemplafond met lichtarmaturen;
- brede gevel voorzien van dubbel glas en kunststofkozijnen.
Bestemming
Bij de gemeente valt het perceel binnen het bestemmingsplan “Julianadorp-Zuid”. Dit houdt in dat het
perceel bestemd is voor centrumvoorzieningen: detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke en culturele
voorzieningen, kantoorfuncties. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf
contact op te nemen met de Gemeente Den Helder.
Bereikbaarheid
In het buurtwinkelcentrum is de winkel uitstekend te bereiken. Bushalte op loopafstand.
Model overeenkomst: Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).
Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting, te vermeerderen met servicekosten en
BTW.
Huurtermijn: In overleg
Aanvaarding: Per direct.
BTW
De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken
voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd
percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting
1968 bestaat.
Indexering: Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex
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Wie wij zijn? Wij zijn een modern en eigentijds makelaarskantoor dat werkt
in de regio Den Helder en omstreken. Als kantoor bestaan wij al sinds 2001.
Dat is namelijk het fusiejaar waarin de twee bekende Helderse
makelaarskantoren P.J. Bosch Makelaardij B.V. en VBO Makelaarskantoor
Jongewaard & Jongewaard besloten hun krachten te bundelen. Deze fusie
was voor ons een schot in de roos.
Bij ons kantoor zijn vier makelaars werkzaam James Meijer, Maurice
Jongewaard, Mark Heemskerk en Remko Bogaards. Met elkaar delen wij
de liefde voor het vak. Een vak dat wij toch echt als een ambacht zien.
Vooral omdat het vraagt om dat ‘Fingerspitzengefühl’ en waarbij wij óók
altijd op zoek zijn naar dat extra beetje vakkennis.

EEN GESLAAGDE MATCH
IS HET ENIGE WAT TELT
Wat wij in ons vak vooral waarderen is het sociale,
menselijke contact. Wij voelen écht een ‘drive’ naar die
ene match. De creativiteit die wij daarin moeten
aanboren in onszelf, is een bijzonder mooi facet van
ons werk. Die creativiteit geldt ook voor het
aantrekkelijk houden en presenteren van ons aanbod
aan woningen en bedrijfspanden. Deze moet
aanspreken en daar zijn wij kritisch in.
Wat ons kenmerkt? Onze duidelijke en eerlijke
afspraken. U geeft ons uw vertrouwen. Dat is
bijzonder. Daarbij willen wij u geheel ontzorgen. Wij zijn
makelaar in vastgoed en willen vooral wensen en
behoeften goed vervullen. Dit doen wij door flexibel te
zijn in onze dienstverlening. De klant, Jongewaard
Heemskerk, een succesvolle match. Dat is wat telt.
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