
te huur

de Schans 10 A
Leek
Huurprijs € 1 p.m.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


105 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD






AANTAL SLAAPKAMERS








 BOUWJAAR


1981-1990

ENERGIELABEL








 VERWARMING






 C.V. KETEL






 ISOLATIE
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Omschrijving
Leek  De Schans 10 -A





Te huur:  


Een fraaie winkelruimte in het geheel vernieuwde overdekte deel van het winkelcentrum "De Liekeblom" op een 

absolute A-lokatie in het centrum van Leek.  





Deze scherpe huurprijs wordt u aangeboden om met ondernemers in gesprek te komen die misschien wat willen 

maar nog niet durven. Dit geeft u de ruimte om de mogelijkheid uw bedrijf de ruimte te geven op te starten / te 

groeien. Uiteindelijk groeit de huurprijs naar de normale markt huur. De verder huurcondities worden in nader 

overleg verder ingevuld. 





Direct omliggende winkels zijn de bekende formules zoals Bruna, Trekpleister, Phone House, Van Zanten Juweliers 

en de nodige modewinkels. Het winkelcentrum heeft uitstekende parkeervoorzieningen op meerdere 

parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum "De Liekeblom". 





Totale oppervlakte: ca. 105 m2.


Totale frontbreedte: in zowel in als buiten het winkelcentrum ca. 20.00m. 


Opleveringsniveau : in overleg /  huidige staat, compleet ingericht.


Aanvaarding   : kan snel, in nader overleg.


Huurvoorwaarden : huurovereenkomst conform model ROZ


huurperiode    : in nader overleg 


verlenging       : in nader overleg 


opzegtermijn   : één jaar


huurbetaling    : per maand bij vooruitbetaling


huurprijs indexering : jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het CPI alle huishoudens 

(2006=100)


bankgarantie   : ter grootte van drie maanden huur, vermeerderd met de B.T.W.


Bijzonderheden : de winkel deelt na rato mee in de servicekosten van het winkelcentrum en huurder dient lid te 

worden van de winkeliersvereniging "De Liekeblom".
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Locatie

















interesse
in deze mooie woning?

Boveneind 18, 9351 AP Leek  \\  0594 - 510 100  \\  leek@jonkmangarantiemakelaars.nl  \\  jonkmangarantiemakelaars.nl  \\


