
Commerciële ruimte te huur

Bruggehoofd 2

3223 DB Hellevoetsluis

Huurprijs:

€ 5.500,- p.m. excl. btw



Ligging: Winkelcentrum 'De Struytse Hoeck'

Type: Commerciële ruimte

Oppervlakte begane grond: 241 m² VVO

Oppervlakte soutterain 82 m² VVO

Aanvaarding: In overleg

Bestemming: Centrum

Parkeren: Voldoende gratis parkeergelegenheid 

langs de openbare weg

Kenmerken & specificaties



Omschrijving

Voor verhuur is beschikbaar een multifunctionele 

commerciële ruimte in het centrum van 

Hellevoetsluis. De ruimte is verdeeld over de 

begane grond van ca. 241 m² VVO alsmede een 

souterrain van ca. 82 m² VVO en voorheen in 

gebruik geweest door ABN Amro.





Ligging:


De kantoorruimte is gelegen aan de rand van het 

winkelcentrum van Hellevoetsluis:  ‘De Struytse 

Hoeck’. Het winkelcentrum is voorzien van een 

grote diversiteit aan winkels, supermarkten en 

horecagelegenheden. Het pand is gelegen aan 

de Amnesty Internationallaan, één van de 

doorgaande wegen in Hellevoetsluis. 





Bereikbaarheid:


De uitvalwegen N57, Groene Kruisweg en A15 

richting Rotterdam en Maasvlakte zijn binnen 

een aantal autominuten te bereiken.





Openbaar vervoer:


Een bushalte bevindt zich tegenover het pand 

met buslijnen richting Spijkenisse, Brielle en 

Stellendam. Buslijnen 104 richting Spijkenisse, 

404 richting Brielle en 91 richting het centrum.





Parkeren:


Er is gratis parkeren mogelijk op het 

naastgelegen parkeerterrein. Tevens is er ook 

parkeergelegenheid in de parkeergarage 

gelegen onder het winkelcentrum.





Oppervlakte:


Begane grond - ca. 241 m² VVO 


Souterrain - ca. 82 m² VVO 





Voorzieningen:


* vergader- trainingsruimte met schuifwand;


* vloer voorzien van vloerbedekking;


* systeemplafond voorzien van 

verlichtingsarmaturen;


* gestucte wanden voorzien van kabelgoten;


* luchtbehandelingsinstallatie met koelfunctie;


* 2x toiletgroep;


* complete keuken/kantine;


* radiatoren aangesloten op de CV installatie;







* lamellen;


* trappenhuis en archiefruimte.





Oplevering:


In de huidige staat – overleg.





Huurprijs:


€ 5.500,- per maand excl. BTW.





Voorschot servicekosten: 


€ 500,-- per maand, exclusief btw op basis van 

jaarlijkse nacalculatie, hiervoor worden de 

volgende zaken en diensten geleverd:


- Vastrecht en gebruik gas;


- Vastrecht en gebruik water;


- Vastrecht en gebruik elektra.





Bestemming:


Het complex is in gebruik voor 

kantoordoeleinden. Op basis van het 

bestemmingsplan zijn meerdere 

gebruiksdoeleinden toegestaan. 





Zekerheidsstelling:


Borg stelling ter grootte van 3 volledige 

huurtermijnen.





Huurprijs aanpassing:


Jaarlijks, op basis van de aanwijzing van het 

maandprijsindex cijfer volgens de consumenten 

prijsindex (CPI) reeks CPI-werknemers laag 

(2015=100), gepubliceerd door het centraal 

bureau voor de statistiek (CBI).





Algemeen: 


Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 

de verhuur van Bruggehoofd 2 te Hellevoetsluis. 

Deze informatie is door ons met de nodige 

zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 

echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard 

voor enige onvolledigheid, onjuistheid of 

anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.



Kolpa Van der Hoek Bedrijfsmakelaars B.V. is de 

makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw 

eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw 

belangen te behartigen tijdens het gehele 

huurtraject. 





Nadere informatie:


Kolpa van der Hoek Bedrijfsmakelaars BV


Straatweg 94


3051 BL Rotterdam


010-4226144


www.kolpavanderhoek.nl


bedrijfsmakelaars@kolpavanderhoek.nl





In collegiale samenwerking met:


De Bedrijfsadviseur BOG ~ Rhijn Broesterhuizen


Krammer 8


3232 HE Brielle


0181 - 470 430


www.debedrijfsadviseurbog.nl


info@debedrijfsadviseurbog.nl









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?

Straatweg 94

3051 BL Rotterdam




010 – 422 6144 
rotterdam@kolpavanderhoek.nl

www.kolpavanderhoek.nl


