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Mooi beleggingspand  op de Hamstraat 6-6d Roermond



ALGEMEEN

Op A-1 gelegen winkellocatie in de historische binnenstad van Roermond, bieden wij namens de eigenaar dit riante , 
volledig verhuurde winkelpand met 4 zelfstandige woon-appartementen als belegging te koop aan.

De winkel is verhuurd aan Pearle  en meet een verhuurbaar vloeroppervlakte van in totaal ca. 157 m². Het brede front 
aan de Hamstraat heeft een imposante etalage van maar liefst ca. 11 meter. 




Aan de achterzijjde van Eye Wish/Pearle Studio bevindt zich een aparte bedrijfsruimte met een oppervlakte van 

ca. 132 m²  aan de Veldstraat no 1 B welke thans is verhuurd aan de exploitant van Evers Medica.




Boven Eye Wish/Pearle Studio bevinden zich 4 appartementen met een eigen opgang en eigen nutsvoorzieningen.





 HAMSTRAAT 6 A ROERMOND

De grootte van dit appartement bedraagt ca. 80 m². Dit appartement beschikt over twee slaapkamers, badkamer met 
ligbad en douche, woonkamer, keuken (elektrische kookplaat, 2022) , berging en balkon van 20 m². Alle ruimtes zijn 
voorzien van elektrische verwarming.





 HAMSTRAAT 6 B ROERMOND

De grootte van dit appartement bedraagt ca. 87 m². Dit appartement beschikt over twee slaapkamers, badkamer met 
ligbad en douche, woonkamer, keuken (gas, 2017),berging en balkon van 20 m². De keuken is in 2017 geplaatst. Alle 
ruimtes zijn voorzien van elektrische verwarming.





 HAMSTRAAT 6 C ROERMOND

De grootte van dit appartement bedraagt ca.92 m². Dit appartement beschikt over twee slaapkamers, badkamer met 
ligbad en douche, woonkamer, keuken (gas, deze wordt wel  nog vernieuwd). Alle ruimtes zijn voorzien van elektrische 
verwarming.





 HAMSTRAAT 6 D ROERMOND

De grootte van dit appartement bedraagt ca. 100 m². Dit appartement beschikt over twee slaapkamers, badkamer met 
ligbad en douche, woonkamer, keuken (2021), berging.





 LOCATIE

Het object is gelegen op een markante zichtlocatie in het historische stadscentrum en tevens kernwinkelgebied van 
Roermond vlakbij het NS station en het van der Valk Theaterhotel.

Roermond heeft een unieke ligging aan het water en kent een aantrekkelijke combinatie van winkels, horeca, cultuur 
en evenementen. De stad bruist mede dankzij de aanwezigheid van een groot Retail Center en het Designer outlet 
Centre dat jaarlijks ca. 7 miljoen bezoekers ontvangt. 





 BEREIKBAARHEID

Het betreffende pand is gelegen in het voetgangersgebied. De bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het 
kernwinkelgebied kan gekwalificeerd worden als zeer goed, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer. 
Bushaltes en NS-station bevinden zich op loopafstand.


















Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van 
deze brochure

Omschrijving



BESTEMMING

Begane grond: detailhandel, verdiepingen: woondoeleinden. 

Plannaam: Binnenstad Roermond, bestemming: Centrum -1.





KADASTRALE GEGEVENS


Gemeente: Roermond


Sectie: D


Perceel: 4008, 4251


Kadastrale grootte: 2 are, 22 ca, 1 are.




VRAAGPRIJS

€ 1.650.000 k.k.





ZEKERHEIDSSTELLING

Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.





NOTARIS

Ter keuze van de koper.





HUUROPBRENGST

Hamstraat 6 (Eye Wish/Pearle Studio) : € 52.320,- excl. btw, per jaar looptijd tot 2028

Veldtraat no 1 B € 5.400,- per jaar looptijd tot 2024

Hamstraat 6a    € 9.300,- per jaar looptijd : onbepaalde tijd

Hamstraat 6b    € 9.960,- per jaar looptijd : onbepaalde tijd

Hamstraat 6c    € 9.264,- per jaar looptijd : onbepaalde tijd

Hamstraat 6d    € 9.192   per jaar  looptijd : onbepaalde tijd




Totale huurinkomsten € 95.436,- per jaar.




De huren kunnen dit jaar geïndexeerd worden waardoor de huuropbrengst hoger wordt.





Verkoop as is, where is.



Voorbehoud definitieve gunning door huidige eigenaar.




Alle vermelde maten zijn circa. maten. 






























Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van 
deze brochure.
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KENMERKEN







Hoofdfunctie                               Winkel en appartementen


Winkel:                                          ca. 157 m2


Kantoorruimte:                             ca. 12 m2


Kelder:                                          ca. 35 m2


Aantal verdiepingen:                    4 verdiepingen


Onderhoud binnen:                     Goed


Onderhoud buiten:                      Goed






Voorziening


Bank:                                           op minder dan 500 m


Ontspanning:                              op minder dan 500 m


Restaurant:                                  op minder dan 500 m


Winkel:                                        op minder dan 500 m






Bereikbaarheid


Snelweg afrit:                              op 1000 m tot 1500 m


NS station:                                  minder als ca. 500 m


Bushalte:                                     minder als ca. 500 m











Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van 

deze brochure
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Kadastrale kaart
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NAAR PASSENDE BEDRIJFSHUISVESTING 

Al decennialang heeft ons 
makelaarskantoor het specialisme Bedrijfs 
Onroerend Goed (BOG) in eigen huis. We 
zijn in die jaren uitgegroeid tot een 
toonaangevende bemiddelaar in deze 
uitermate specialistische 
vastgoedbranche.




Onze expertise wordt ingezet op een 
uitermate breed werkterrein, variërend van 
de begeleiding in huisvesting van MKB-
ondernemers tot grootindustriële 
bedrijven in de regio. Centraal staat de 
zorgvuldige, zakelijke aandacht bij aan- en 
verkoop/verhuur van bedrijfspanden, 
maar ook bij taxaties en waardebepaling 
van winkels, kantoren en bedrijfs- en 
beleggingsobjecten.




Wij zijn naast Register Makelaar / Taxateur 
ook TMI taxateur. 

VAN CROMVOIRT BEDRIJFSMAKELAARS 

Wij beschikken over een ruim en exclusief 
relatienetwerk. Dat draagt er in hoge mate 
toe bij dat nieuwe, zakelijke huisvesting 
snel en doeltreffend wordt gevonden. Wij 
zijn bovendien lid van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM). Dit 
lidmaatschap is een keurmerk voor 
gegarandeerde kwaliteit in dienstverlening 
en onafhankelijke, objectieve adviezen in 
bedrijfsonroerend goed. 




In Roermond en Midden-Limburg zijn wij 
dé partner voor bedrijfspanden op maat. U 
vindt ons aanbod onder meer op Funda in 
Business en www.vancromvoirt.nl.

KAN IK U ERGENS MEE HELPEN? 

U stelt prijs op een persoonlijk, zakelijk 
onderhoud? 




Maak gerust een afspraak om uw wensen 
en verwachtingen te bespreken. 

Beslist verhelderend!




BEL (0475) 33 35 33 

Klaar voor de volgende stap?

WIJ ZETTEN HEM 

GRAAG SAMEN MET U!

Edwin van Dronkelaar



Van Cromvoirt Makelaars


Minderbroederssingel 669


6041 KH Roermond





(0475) 33 35 33


info@vancromvoirt.nl


www.vancromvoirt.nl


