
TE HUUR UNITS

Pastorielaan 2 -7

Oostvoorne

Huurprijs:

€ 750 p.m. excl. btw



Kenmerken & specificaties

Gemeente: Westvoorne

Plaats: Oostvoorne

Winkelcentrum: Dorspkern

Type Winkelplint

Bestemming: Winkelruimte

Horeca

Dienstverlening

Maatschappelijk

Oppervlak: ca. 75 m2 per unit

Frontbreedte: ca. 5 meter

Opleveringsniveau: Huidige staat



Omschrijving

Wilt u ondernemen in het gezellige kustdorp van 

Oostvoorne? Dan is deze winkelunit geschikt 

voor u!





Het complex is gelegen in het winkelcentrum van 

Oostvoorne met in de directe omgeving het 

Kruidvat, Bruna, Coöp, Albert Heijn en diverse 

lokale retailers en horecabedrijven. De 

Pastorielaan is de verbinding tussen de 

hoofdwinkelstraat van Oostvoorne en het 

Dorpsplein waar o.a. diverse speciaalzaken zijn 

gevestigd zoals een slijterij, bakker en traiteur. 

Oostvoorne valt onder de gemeente 

Westvoorne, gezamenlijk met Rockanje en Tinte 

telt de gemeente ca. 15.000 inwoners. 

Westvoorne verwelkomd jaarlijks tienduizenden 

toeristen op de diverse campings, hotels en 

accommodaties gelegen nabij de kust.





Opleveringsniveau


De objecten worden casco verhuurd en in de 

huidige staat opgeleverd en zijn afhankelijk van 

de unit deels ingericht en v.v. pantry en sanitair.





Huurprijs


€ 750,-- per unit exclusief btw en eventueel 

verschuldigde servicekosten.





Oppervlakte


Er zijn in overleg units te huur vanaf ca. 75 m2 

VVO.





Parkeermogelijkheden


Parkeren in het centrum is gratis en biedt 

voldoende mogelijkheden in de directe omgeving 

of bij de diverse supermarkten.


 


Bereikbaarheid


De bereikbaarheid is zowel met eigen vervoer 

als openbaar vervoer goed te noemen. De op- 

en afrit van de Rijksweg A15 is binnen enkele 

minuten bereikbaar. Aan de Stationsweg is een 

bushalte welke een directe verbinding heeft met 

de nabijgelegen dorpen en steden zoals Brielle 

en Spijkenisse.













Huurtermijn


Flexibele huurtermijn bespreekbaar.





Bestemming


Het object heeft de bestemming Centrum-1 waar 

is toegestaan detailhandel, maatschappelijke 

voorzieningen, dienstverlening en 

horecabedrijven t/m categorie 2 en 

sportscholen.





Servicekosten:


Nader door verhuurder vast te stellen.





Aanvaarding:


Per direct.





Zekerheidstelling:


Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte 

van een betalingsverplichting van drie maanden, 

inclusief servicekosten en BTW.





Betalingswijze:


De huurpenningen alsmede het voorschot 

servicekosten inclusief btw dienen per maand 

vooruit te worden voldaan.





Huurprijsaanpassing:


De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar 

na de ingangsdatum van de huurovereenkomst 

worden herzien op basis van de wijziging van het 

jaarprijsindexcijfer volgens de 

consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle 

Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).





Omzetbelasting:


Over de huurprijs zal BTW in rekening worden 

gebracht. Indien BTW niet in rekening kan 

worden gebracht, geldt een nader te bepalen 

opslag op bovengenoemde huurprijs.





Huurovereenkomst:


De huurovereenkomst zal op basis van het 

standaard model van de Raad van Onroerende 

Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene 

Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de 

griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, 

worden opgemaakt.





Voorbehoud:


Huurtransacties dienen ter goedkeuring 

voorgelegd te worden aan de eigenaresse van 

het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, 

zijn alle uitgebrachte aanbiedingen vrijblijvend.











Plattegrond



Locatie op de kaart



Over ons

Welkom bij Kolpa van der Hoek, een deskundig, persoonlijk en slagvaardig makelaarskantoor. In 
april 2020 is Kolpa van der Hoek Makelaars Taxateurs ontstaan door de samenvoeging van Kolpa 
Makelaars uit Rotterdam (sinds 1915) en Van der Hoek Makelaars (sinds 1960) uit Voorne-Putten. 
Met deze samenwerking kunnen wij onze klanten in de regio Rijnmond en/ of Voorne-Putten nog 
beter bedienen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting en taxaties.  Met kennis van zaken, 
kennis van waarde.




Het motto ‘Kennis van waarde’ is niet voor niets gekozen. Geen makelaarskantoor in Nederland 
heeft zo’n brede set van certificeringen en kwaliteitslabels als Kolpa van der Hoek.




Zo geeft het opvallende label ‘Qualis’ een goed beeld van de kwaliteiten in de top van de markt. 
Maar ook op het gebied van (zakelijke) taxaties beschikt dit unieke makelaarskantoor over alle 
certificeringen (o.a. RICS en NRVT Groot Zakelijk) en zijn zij een gesprekspartner voor een groot 
aantal gerenommeerde partijen.




De inzet voor onze klanten blijft niet onopgemerkt. Zo waren we in 2018 en 2019 de trotse winnaar 
van een FD Gazellen Award en werden we in vier categorieën genomineerd in de 
Woningmakelaar van het jaar-verkiezing.




Kolpa van der Hoek is met recht de specialist in alle aspecten van het vastgoed. Met kennis van 
zaken. Uw kennis van waarde.



Aantekeningen



Heeft u interesse?

Voorweg 2

3233 SK Oostvoorne




0181 - 48 40 00 
oostvoorne@kolpavanderhoek.nl

www.kolpavanderhoek.nl


