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Vlietskade 7003 te Arkel 

 
Winkelruimte te huur in zeer succesvol winkelcentrum voor een zeer aantrekkelijke huursom 

en flexibele voorwaarden 

 
 

Winkelruimte  

 

Adres:    Vlietskade 7003 te Arkel 

Type aanbod   Huur  

Huurprijs   vanaf € 65-- per m² 

Beschikbaar per  in overleg 

Oppervlakte   vanaf 300 m²  

Soort:    Winkelruimte 

Parkeerplaatsen  ruim voldoende parkeerplaatsen 
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Beschrijving: 

 

Algemeen: 

In dit zeer succesvolle winkelcentrum bieden wij winkelruimten aan vanaf 300 m². In het 

centrum zijn Action, Scapino, ToyChamp, Ter Stal Mode, Van der Vliet Woon, Van der 

Vliet Slapen en Superkeukens gevestigd. Het object is zeer goed te bereiken en beschikt 

over uitstekende parkeergelegenheid. Door het enorme succes van deze formule is er aan 

overzijde van de straat een extra parkeergelegenheid van circa 100 plaatsten gecreëerd. 

Aangeboden ruimte is gelegen op de eerste verdieping en kan naar wens in gericht worden. 

Mede gezien de aanwezig lift is de ruimte uitstekend te bereiken.  

 

Arkel: 

Arkel is een prachtig dorp aan de Linge op enkele minuten van de stad Gorinchem. De 

rijkswegen A27/A15 zijn binnen enkele minuten bereikbaar, zodat van een snelle verbinding 

naar alle kanten spraken is. De A27 is de verbinding tussen Amsterdam/Schiphol en 

Antwerpen, terwijl de A15 loopt van Rotterdam/Europoort tot diep in het Duitse Ruhrgebied.  

Zo is Gorinchem vanuit alle windstreken eenvoudig te bereiken. Utrecht, Breda, Rotterdam en 

’s-Hertogenbosch liggen op minder dan 30 minuten autorijden van het dorp verwijderd. 

 

Arkel is voorzien van diverse voorzieningen o.a. een treinstation, basisschool, sportzaal 

tennisbaan, winkels, ijsbaan en het zwembad. 

 

Huurprijs: 

Winkelruimte: vanaf € 65,00 per m², exclusief BTW, gas, water, licht en servicekosten. 

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).  

 

Bijkomende kosten:  

Nog nader te bepalen.  
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Huurcontract:  

Zeer flexibel in overleg met de verhuurder. Huurovereenkomst zal op basis van het standaard 

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

 

Zekerheidsstelling:  

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

 

Voorzieningen: 

De winkelruimte is op dit moment nog in gebruik, maar kan indien gewenst op zeer korte 

termijn worden opgeleverd. 

 

Datum van overdracht:  

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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


