
Commerciële ruimten begane grond

Wijnhaven 65A, 65D, 67A & 73Z te (3011 WJ) Rotterdam

HUURPRIJS € 275,00 per m² per jaar  
exclusief BTW en servicekosten

Bijlage

The Muse & CasaNova



Omschrijving
Indeling
 
Omzetbelasting

N° 73Z   - Unit A: ca. 339,1 m² BVO;
 Over de huurprijs zal BTW in rekening worden 
N° 67A  - Unit B: ca.  517,4 m² BVO - verhuurd;
 gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden 
N° 65D  - Unit C: ca. 427,3 m² BVO - verhuurd;
 gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op 
N° 65A  - Unit D: ca. 517,8 m² BVO. 
 bovengenoemde huurprijs.



 


Vereniging van Eigenaren
 
Zekerheidsstelling


Het gehuurde gaat deel uit maken van een woon- Een bankgarantie ter grootte van een 
winkelcomplex met twee Verenigingen van betalingsverplichting van drie maanden, inclusief 
Eigenaren. De splitsingsaktes en het huishoudelijk servicekosten en BTW.

reglement van de Verenigingen van Eigenaars zijn 

van toepassing en huurder is verplicht om deze na 
Betalingswijze

te leven.
 De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te 


 worden voldaan bij vooruitbetaling per 

Huurprijs
 kalendermaand.


€ 275,00 per m² per jaar, exclusief BTW en 

servicekosten.
 
Datum van oplevering



 Unit A: per direct


Voorschot servicekosten
 Unit B: verhuurd aan Jumbo supermarkten


Een voorschot ad € 1,65 per m² BVO per jaar, Unit C: verhuurd aan Jumbo supermarkten

exclusief BTW ten behoeve van de navolgende Unit D: prognose Q4 2022

diensten en leveringen van de algemene ruimten 

van het complex:
 
Wijze van oplevering

-  Electra;
 
Het object zal casco worden opgeleverd.

-  Waterverbruik;
 

-  Vervangen lampen;
 Bij oplevering zal een uitgebreid opleveringsrapport 
-  Dagelijks onderhoud;
 worden opgesteld, die als bijlage bij de 
-  Hydrofoor;
 huurovereenkomst zal worden gevoegd.

-  Droge blusleiding (visueel);
 

-  Schoonmaak incl. legen containers;
 
Energielabel

-  Luchtbehandeling;
 Het object heeft een voorlopig energielabel A.

-  Administratiekosten ad 5% over de hierboven 
 

   genoemde leveringen en diensten.
 
Huurovereenkomst



 De huurovereenkomst zal op basis van het 
De werkelijke servicekosten zullen worden standaard model van de Raad van Onroerende 
doorbelast op basis van jaarlijkse nacalculatie.
 Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene 


 Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de 

Huurprijsaanpassing
 griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden 

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum opgemaakt.

huuringang, op basis van de wijziging van het 

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 
Reclame 

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), Reclame in, aan of op het pand is niet toegestaan 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de behalve op de daarvoor bestemde plaatsen zoals 
Statistiek (CBS).
 naambord e.d. en in overeenstemming met het 


 reclameplan van de architect van het pand.


Huurtermijn
 


10 jaar met een verlengingsperiode van telkens 5 Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende 
jaar.
 informatieverstrekking niet als een aanbieding of 


 offerte mag worden beschouwd. 


Opzegtermijn
 


12 maanden.
 Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 

 ontleend.

Wijnhaven 0 ong, Rotterdam 2



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam

Wijnhaven 0 ong, Rotterdam 3

Tel: 088 424 0 171

Nils van den Berg
Vastgoedadviseur

Winkels
Tel: 088 424 0 116

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse

Winkels
Tel: 088 424 0 120




