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Gorinchem, Franklinweg 5 
 

Super gelegen ruimte op een zeer interessante zichtlocatie te Gorinchem 

 

 
 

Adres   Franklinweg 5 

   Gorinchem 

Soort   Ruimte met zeer veel parkeergelegenheid 

Perceeloppervlakte circa 1.600m² 

Type aanbod  huur 

Huurprijs  op aanvraag  

Parkeerplaatsen maximaal 170  

Beschikbaar per per direct. 
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Beschrijving: 

Algemeen: 

Op een zeer mooie zichtlocatie langs de rijksweg A 15 bieden wij deze geweldige ruimte aan. 

De ruimte is gelegen op de derde verdieping van dit zeer recent gebouwde object. Via de lift 

of vaste trap bereikt u de nog geheel, naar wens in te richten, ruimte. 

 

Het gebouw is gelegen op het Gorinchemse nieuwe industrieterrein Oost II en op enkele 

(loop)minuten van de grote woonwijken Gorinchem Oost en de nieuwbouwwijk Hoog Dalem. 

In de zeer nabije toekomst zullen er nog eens circa 1.400 woning op een steenworp afstand 

gerealiseerd worden.  

 

Het industrieterrein is direct gelegen aan de rijksweg A15, bij afslag Gorinchem Oost (naast 

de Mac Donalds en tegenover de Evenementenhal).  

 

In het pand is inmiddels al een fitnesscentrum, kartbaan met mogelijkheden tot paintball, 

sumoworstelen, kruisboogschieten en lasergame gevestigd. Ook komt er medio 2010 een wok 

restaurant in het pand.  

 

Gorinchem: 

De historische vestingstad Gorinchem, met zo’n 35.000 inwoners ligt in het groene hart van 

Nederland; Aan de rand van Zuid-Holland en op de grens van Noord-Brabant en Gelderland.  

 

Gorinchem heeft beschikking over alle grootsteedse voorzieningen. Winkels, scholen, 

medische centra, stadsschouwburg en musea etc.. 

 

Bestemmingen: 

De bestemming (gemengd - 2) houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden 

overeenkomstig de navolgende bepalingen.  

A. amusement voor karting, ladergames, paintbal en kruisboogschieten.  

B. Sportschool  

C. Wellness en fitnesscentrum 

D. Hal voor evenementen en vakbeurzen en publieksbeurzen 

E. Congres en vergaderfaciliteiten. 

F. Ondergeschikte en ondersteunende horeca aan de bovengenoemde functies. 

G. Opslag. Opslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ met 

uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding ‘representatieve’ zone.  

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van het bepaalde in artikel 3.6 Wet 

ruimtelijke ordering de bestemming Gemengd 2 te wijzigen en de bestemming Gemengd 1, 

zoals bedoeld in artikel 5, indien dit op bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is.     
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Indeling:  

Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 1.600 m
2
 en is gelegen op de 3

de
 verdieping. De 

verdieping kan op diverse mogelijkheden ingevuld worden.  

 

Opleveringsniveau: 

De commerciële ruimte zal casco worden opgeleverd met voorbereiding nutsvoorzieningen.  

Daarnaast zijn er een alarminstallatie, ontruimingsinstallatie en lift aanwezig.  

 

Parkeerplaatsen: 

Op het terrein zijn de parkeermogelijkheden, met meer dan 170 plaatsen, fantastisch.  

 

Kadastrale gegevens: 

Gemeente: Gorinchem 

Sectie:  P 

Nummer: 1476 

Groot:  81 a 20 ca 

 

Omzetbelasting:  

Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder 

een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze 

zogenaamde ‘opteringsverklaring’ zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door 

huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste 

gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat 

 

Huurprijs: 

De huurprijs wordt in overleg vastgesteld.  

Pand beschikt over eigen Nuts aansluitingen: elektra, gas en water.  

 

Huurtermijn:  

5 jaar met een optieperiode van vijf jaar. Huurovereenkomst zal op basis van het standaard 

model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) opgesteld worden.  

 

Huurprijsaanpassing:  

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het 

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens 

(2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
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Zekerheidsstelling huur:  

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW. 

 

Datum van oplevering:  

Kan snel. 

 

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding 

of offerte mag worden beschouwd.  

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Overzicht verdieping. 
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Zijaanzicht.  
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