Hamstraat 12 // Roermond
€ 1.500 p.m.

Hamstraat 12 // Roermond
Huurprijs € 1.500 p.m.
Omschrijving
Op een A1-locatie in Hartje Roermond gelegen winkelruimte op de begane grond.
Met een totaal front van ca. 4.00 meter, een winkeloppervlakte van ca. 80m². De winkel is gelegen op een top locatie
in het centrum van Roermond, op maar 200 m. afstand van het NS- station en met in de directe omgeving vestigingen
van o.a. de McDonalds, Hema, Hans Anders, Bakker Bart, Oogwereld en diverse lokale winkeliers.
Bereikbaarheid:
Het centrum van Roermond is optimaal bereikbaar, zowel met het eigen als het openbaar vervoer. Het NS- station is
op slechts 200 m afstand gelegen.
Omgeving:
De directe omgeving bestaat uit hoofdzakelijk winkels met bovengelegen woningen. De monumentale binnenstad van
Roermond kenmerkt zich door een zeer ruim winkel- en horeca- aanbod, inclusief het Designer outlet Center (slechts
5 minuten lopen uit centrum), vele monumentale panden en kerken en een typische binnenstedelijke woonomgeving.
In de directe omgeving van dit object bevinden zich onder andere Hema, V&D, Xenos, bakker Bart en diverse andere
winkelketens.
Parkeren:
Het centrum van Roermond beschikt over uitstekende openbare parkeervoorzieningen. Op loopafstand bevindt zich
een Q-park parkeergarage voor ruim 400 auto’s.
Bestemming:
Detailhandel.
Huurprijs: €1.500,- per maand (excl. BTW)
Aanvaarding: In overleg.
Oplevering:met steenachtige vloer en 2 airco's om te koelen en te verwarmen, toilet en pantry in overleg.
Wanden worden ook in overleg met huurder nog afgewerkt.
Huurtermijn: minimaal 2 jaar.
Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur.
Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs – indexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) reeks CPI –
Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Als u geïnteresseerd bent in deze winkelruimte of een afspraak wilt maken bij ons op kantoor, neem dan contact op
met Edwin van Dronkelaar. Wij staan u graag te woord om nadere informatie te verstrekken.

Kenmerken
Hoofdfunctie
Hoofdfunctie:
Oppervlakte:
Aantal verdiepingen:
Gebouw bouwjaar:
Onderhoud binnen:
Onderhoud buiten:

Detailhandel
80 m²
1
2022
Goed
Goed

Voorziening
Bank:
Ontspanning:
Restaurant:
Winkel:

op minder dan 500 m
op minder dan 500 m
op minder dan 500 m
op minder dan 500 m

Bereikbaarheid
Snelweg afrit:
NS Station:
Bushalte:

op 1000 m tot 1500 m
op minder dan 500 m
op minder dan 500 m

Locatiekaart
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Klaar voor de volgende stap?

WIJ ZETTEN HEM
GRAAG SAMEN MET U!
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.

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.

Onze expertise wordt ingezet op een
uitermate breed werkterrein, variërend van
de begeleiding in huisvesting van MKBondernemers tot grootindustriële
In Roermond en Midden-Limburg zijn wij
bedrijven in de regio. Centraal staat de
dé partner voor bedrijfspanden op maat. U
zorgvuldige, zakelijke aandacht bij aan- en
vindt ons aanbod onder meer op Funda in
verkoop/verhuur van bedrijfspanden,
Business en www.vancromvoirt.nl.
maar ook bij taxaties en waardebepaling
van winkels, kantoren en bedrijfs- en
beleggingsobjecten.
Edwin van Dronkelaar
Wij zijn naast Register Makelaar / Taxateur
ook TMI taxateur.

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

EDWIN

Lou

stan
DaniËlle

Conny

Sabrin

Wij realiseren woonwensen - al 40 jaar!
Individueel maatwerk op basis van uw persoonlijke wensen.

Een optimale woningpresentatie en doelgerichte inzet van

Een intensieve informatievoorziening tijdens het gehele

Funda én social media.

verkoopproces.

Een team van gecertificeerde, beëdigde én onafhankelijke

Het behalen van een maximale verkoopprijs door

makelaars en taxateurs, allen met een afgeronde HBO-

uitgebereide marktkennis én expertise in de juiste

opleiding.

onderhandelingstechnieken.

Van Cromvoirt Makelaars is ingeschreven bij de NRVT en

Optimale benutting van alle kansen omdat we elke

het NWWI en is het oudste(!) Roermondse lid van de NVM.

bezichtiging professioneel begeleiden en er alle tijd voor

Als enige en exclusieve Qualis-Makelaar van regio Roermond

vrijmaken.

bieden wij eigenaren van onroerend goed in het hogere

Een deskundig en betrokken team.

marktsegment talloze extra’s.

Inzet van een breed netwerk, zowel in de woningmarkt

Met als eindresultaat: een snellere verkoop van uw woning!

als in het Bedrijfs Onroerend Goed.
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Van Cromvoirt Makelaars
Minderbroederssingel 669
6041 KH Roermond
(0475) 33 35 33
info@vancromvoirt.nl
www.vancromvoirt.nl

