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Spijk, Haarweg 2a 
 

Goed gelegen winkelruimte bij Ranzijn tuin & dier tuincentrum. 

 

 

 

 

Adres   Haarweg 2a  

   Spijk (nabij Gorinchem) 

Soort   winkelruimte 

Oppervlakten  unit 1 : ca 130 m² 

   unit 2 : ca 190 m² 

   unit 3 : ca 240 m² 

Type aanbod  huur  

Huurprijs  vanaf € 650,-- per maand excl. BTW, gas, water, elektra en  

   servicekosten 

Parkeren  uitstekend op eigen terrein; gratis   

Beschikbaar per in overleg 
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Beschrijving: 

Algemeen: 

Betreft hier een 5- tal inpandige units in het tuin/diercentrum Ranzijn te Spijk. Het object is  

gelegen op een steenworp afstand van Gorinchem. Van de 5 units zijn er inmiddels al 2 

verhuurd. De units worden/zijn gecreëerd aan de voorzijnde van het object en zullen worden 

voorzien van een zelfstandig ingang. Vanaf de enorme parkeerplaats zal via geveluiting uw 

winkel direct uitstukend zichtbaarheid zijn.   

 

Opleveringsniveau  

Oplevering unit  

• Klinkervloer op zand; 

• Bestaande buitengevel 

• Nieuwe sandwichpanelen tussen de units en het tuincentrum 

• In de buitengevel wordt een nieuwe entreedeur geplaatst met dubbele deur; 

• Bestaande dakconstructie 

• Groepenkast met tussenmeter voor elektra 

• Gasaansluiting voorzien van tussenmeter 

• Wateraansluiting  voorzien van tussenmeter 

 

Ligging 

Het object is goed gelegen op een locatie langs een doorgaande weg in de 

Onmiddellijke nabijheid van de rijksweg A15. Aan de overzijde van het object is de 

prestigieuze golfbaan ‘The Dutch’ gelegen. 

 

Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen 

De locatie is gelegen op een enkele autominuut rijden van de Rijksweg A15. Via de A15  

zijn diverse uitvalsmogelijkheden naar de A27 en A2. Op nog geen paar minuten rijden 

worden er nog circa 1000 woningen gebouwd wat enorme mogelijkheden voor uw winkel 

geeft.  

  

Kadastrale gegevens: 

Gemeente: Vuren 

Sectie:  O 

Nummer: 486 (gedeeltelijk) 

 

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 
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Huurprijs: 

De huurprijs bedraagt € 60-- per m² exclusief BTW, gas, water, elektra en servicekosten. 

Totaal 12 parkeerplaatsen aanwezig. Het object beschikt over tussenmeters: elektra, gas en 

water en zal via een voorschot en nacalculatie periodiek afgerekend worden. 

 

Unit  oppervlakte   huurprijs per jaar 

unit 1  ca 130 m²  € 7.800,-- per jaar 

unit 2  ca 190 m²  € 11.400,-- per jaar 

unit 3  ca 240 m²  € 14.400,-- per jaar 

 

Huurtermijn:  

Vanaf een huurperiode van 2 jaar met een optieperiode van drie 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).  

 

Zekerheidsstelling huur:  

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

en voorschot gas, water en elektra. 

 

Datum van oplevering:  

In overleg, 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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