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VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE

 

 

ALGEMEEN  

De Generalenbuurt is een typische naoorlogse woonwijk in het noordelijke deel 

van Eindhoven. Het is een planmatig ontwikkelde wijk met afwisselend een 

groen gebied en deels uniforme huizen en flats. De wijk is 50 jaar oud en de 

oorspronkelijke bevolkingssamenstelling is inmiddels veranderd. De bewoners 

van toen hebben het merendeel van de oorspronkelijke bewoners zien 

vertrekken, daarvoor in de plaats zijn nieuwe bewoners met opgroeiende 

kinderen gekomen die de wijk weer op hun eigen manier benutten en waarderen. 

Het winkelaanbod is divers en biedt kansen voor zowel winkels als voor service 

verlenende bedrijven. 

 

 
OMSCHRIJVING WINKELRUIMTE  

Aangeboden wordt een winkelpand met een winkeloppervlakte van  

208 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO). Het pand is in 2008 volledig verbouwd. 

Hierbij is het pand inwendig nagenoeg geheel gestript, waarna het is voorzien 

van een volledig nieuwe pui, elektra, vloer en plafond met verlichtingsarmaturen. 

Het pand is tevens voorzien van een luchtverwarming/-airco installatie. 

 

 

BESTEMMING  

Centrumdoeleinden, zijnde detailhandel, horecabedrijven (ten hoogste   

categorie 1), dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen en 

maatschappelijke voorzieningen. 

 

 

BEREIKBAARHEID  

De Generaal Coenderslaan is zowel met de auto als met het openbaar vervoer 

goed bereikbaar. Voor en nabij de winkelstrip is voldoende gratis 

parkeergelegenheid aanwezig. 

 

 

HUURPRIJS PER JAAR  

De vraaghuurprijs bedraagt € 22.500,- exclusief servicekosten en BTW op 

jaarbasis. 

 
  



 

 

 

Servicekosten : Nader te bepalen. 

Overnamesom : Niet van toepassing. 

Huurtermijn : Vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar. 

Onder voorwaarden zijn afwijkende termijnen 

bespreekbaar. 

Huurprijsaanpassing : Jaarlijks op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer 

(CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2006=100), zoals 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). 

Opleveringsniveau : Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat, met 

dien verstande dat verhuurder enkel het casco verhuurt 

aan huurder. Partijen zullen nadere afspraken maken 

omtrent het gebruik en het onderhoud van het in de 

ruimte aanwezige inbouwpakket. 

Datum oplevering : Per direct. 

Huurbetaling : Per maand vooruit. 

Zekerheidsstelling : Ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met 

  eventuele servicekosten en omzetbelasting. 

Huurovereenkomst : Gebaseerd op het model volgens ROZ 2012. 

Voorbehoud : De winkelruimte wordt geheel vrijblijvend aangeboden, 

voor alle door Winkel van Waarde B.V. te maken 

afspraken geldt het uitdrukkelijke voorbehoud van de 

schriftelijke goedkeuring van eigenaar.  



 

 

 

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend, dient uitsluitend ter 

informatie en is slechts voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg 

samengesteld en zijn mede gebaseerd op gegevens van derden. Ten aanzien 

van de juistheid hiervan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Winkel van Waarde B.V. 

Nassaukade 1 

Postbus 86 

2280 AB Rijswijk 

 

Contactpersoon 

De heer ing. S.F. Verouden 

Telefoon : 070 364 75 52  

Mobiel : 06 2125 5621 

E-mail : s.verouden@winkelvanwaarde.nl 

Website : www.winkelvanwaarde.nl 

 

 
BIJLAGEN: 

 

•  Foto’s 

•  Plattegrond Eindhoven 

•  Tekening winkelruimte 
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BIJLAGE 1: Foto's 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 



 

 

 

BIJLAGE 2: Plattegrond Eindhoven 

 

 
 

  



 

 

 

BIJLAGE 3: Tekening winkelruimte 
 


