
Hoofdstraat 138 a en b , Landgraaf

TE HUUR
1 casco-  en 1 turnkey winkelunit

ca. 49 en 116 m² VVO

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
heerlen@boek-offermans.nl  |  +31 (0)45-574 32 33

2 winkelunits



Omschrijving

Voorzieningen
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Direct beschikbaar

De turnkey unit is voorzien van vloer / wand en plafondafwerking, toilet, pantry, verlichting, databekabeling 
en infrastructuur t.b.v. een alarminstallatie.
De casco-unit dient nog te worden uitgerust met diverse voorzieningen.

Algemeen


Op een uitstekende zichtlocatie in de winkelkern van Schaesberg tussen twee gerenommeerde landelijke

winkelketens (Kruidvat en Wibra) gelegen tweetal winkelunits. 

Ook Action, Aldi, Jumbo, Hendriks Bloemen en diverse lokale middenstand zijn in deze winkelstrip gevestigd. 




Er worden een casco unit (geel gearceerd) en een turnkey unit (rood gearceerd) te huur aangeboden.




De mogelijkheid bestaat om beide units samen te voegen tot één geheel.






Objectinformatie
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Huurprijs


138 A € 550,- per maand excl. BTW


138 B € 1.595,- per maand excl. BTW




BTW belast


Ja




Huurtermijn


5 jaar




Verlenging


Aansluitende periode van telkens 5 jaar.




Opzegtermijn


12 maanden




Aanvaarding


In overleg

Servicekosten


138 A € 28,58 per maand excl. BTW


138 B € 67,73 per maand excl. BTW




Opleveringsniveau

In de huidige staat, waarbij het thans aanwezige

inbouwpakket om niet aan huurder ter beschikking 
wordt gesteld.





Huurovereenkomst

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel

van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ).





Indexering

De indexatie vind jaarlijks plaats op basis van de 
wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de

consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens

(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS).





Zekerheidsstelling

Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 3 
maanden huur, servicekosten en BTW.





Energielabel


138 A: energielabel B


138 B: energielabel A



Indeling & huurprijzen
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Winkelruimte

138-A :  het geheel beslaat circa 49 m² en is 
geheel casco staat.




138-B : Het geheel beslaat circa 116 m² en is 
voorzien van verkoopvloeroppervlakte, opslag/ 
kantine, en toilet.




138-A + B: Beide units kunnen desgewenst worden 
samengevoegd tot één geheel, wat een 
verkoopvloeroppervlakte creëert van circa 

165 m².

Parkeren

Er is een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd 
alwaar gratis geparkeerd kan worden. Deze is bereikbaar 
vanaf de Danielsstraat; gelegen aan de achterkant van 
de Aldi en de Jumbo. Er zijn momenteel 140 
parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van dit 
winkelhart van Schaesberg. Verder biedt de aan de 
overzijde gesitueerde Markt eveneens veel 
parkeergelegenheid. Tenslotte is de mogelijkheid tot 
parkeren langs de doorgaande weg aanwezig.








Unit Type Metrage Huurprijs


(p.mnd excl. btw)

Unit 138 A


Unit 138 B


Unit 138 A +B

Winkelruimte


Winkelruimte


Winkelruimte

ca. 49 m²


ca. 116 m²


ca. 165 m²

€ 550,-


€ 1.595,-


N.O.T.K.



Plattegronden
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Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
De winkelkern van Schaesberg staat bekend om een breed scala aan retail en dienstverlening. Zo zijn er
naast gerenommeerde lokale middenstand ook een Jumbo, Kruidvat en Action gesitueerd. De locatie is
perfect bereikbaar zowel met eigen vervoer- alsmede openbaar vervoer. Goede ontsluiting met regionale,
nationale en internationale wegennet zijn van toepassing. De nieuwe binnenring Parkstad Limburg maakt
een directe verbinding vanaf de stadsautoweg N281 naar Schaesberg mogelijk.

Schaesberg is de grootste dorpskern van de gemeente Landgraaf. Deze kern telt ca. 15.880 inwoners. Naast
Schaesberg bestaat Landgraaf uit de kernen Nieuwenhagen en Ubach over Worms. Landgraaf maakt op
haar beurt weer onderdeel uit van stadsregio Parkstad Limburg. Deze stedelijke structuur wordt gevormd
door de bebouwing van de kernen Brunssum, Landgraaf, Heerlen en Kerkrade, tezamen onderdak biedende
aan ca. 255.000 inwoners.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Schaesberg Centrum', vastgesteld op 28-01-2016. Op
grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'Centrum - 1'. U dient zelf bij de gemeente Landgraaf te
verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.
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Landgraaf is een gemeente met ca. 37.596
inwoners. Gelegen in de Oostelijke Mijnstreek
en neemt ook deel aan het bestuurlijke
samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

In Landgraaf zijn diverse ondernemers-
verenigingen actief die als klankbord
fungeren bij de contacten van de
aangesloten ondernemers met andere
partijen, zoals de gemeentelijke overheid. 

Landgraaf heeft een aantal winkelcentra
waar u fijn kunt winkelen. In het hart van
Landgraaf ligt het overdekte winkelcentrum
Op de Kamp, maar ook de wijken
Schaesberg en Waubach kennen een eigen
winkelstraat. Daarnaast kent de gemeente
vele wandelroutes en monumentale
trekpleisters.

Gemeente Landgraaf

Veelzijdig Landgraaf
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Even voorstellen
Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venray en Venlo) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service


De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars,
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

KANTOOR HEERLEN
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Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


 Scharnerweg 116B


6224 JK Maastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


 Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl


