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Werkendam, Hoogstraat 20 

 

Winkelruimte 

 

 
 

Adres:    Hoogstraat 20  

    Werkendam 

Soort:    winkelruimte  

Huurprijs   € 1.150,-- per maand excl. BTW, gas, water en licht 

Vraagrijs   € 150.000,-- 

Perceelgrootte   circa 90 m² bvo 

Parkeerplaatsen  niet van toepassing 
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Beschrijving: 

 

Algemeen: 

Betreft een perfect gelegen winkelruimte in de winkelstraat van Werkendam. De 

verkoopruimte bevindt zich geheel op de begane grond van dit zeer nette stadspand.  

 

Frontbreedte: 

De winkel beschikt over een frontbreedte van ca. 6 meter. 

 

Bereikbaarheid: 

Met auto is deze locatie goed te bereiken. Het object ligt een op enkele autominuten van de 

snelwegen A27. 

 

Parkeren:  

Er zijn voldoende parkeermogelijkheden direct bij het object gelegen. In de Hoogstraat geldt 

gratis parkeren met een parkeerschijf. In de Kerkstraat kan gratis geparkeerd worden.  

 

Kadastrale gegevens: 

Gemeente: Werkendam 

Sectie: O 

Nummer: 2443 A1 

Omschrijving kadastraal object: bedrijvigheid (detailhandel) 

 

Huurprijs: 

De huurprijs bedraagt € 13.800,-- per jaar excl. BTW, gas water en licht. Betalingen dienen 

per maand vooraf te worden voldaan. 

 

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 

 

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).  

 

Huurtermijn:  

in overleg; vanaf 2 jaar mogelijk. 
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Zekerheidsstelling:  

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

 

Bijzonderheden: 

Pand maakt deel uit van de vereniging van eigenaars van appartementen Hoogstraat 20 en 20a 

te Werkendam. 

 

Datum van oplevering:  

In overleg. 

 

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding 

of offerte mag worden beschouwd.  

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 


