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VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE

 

 

ALGEMEEN  

Winkelcentrum De Struytse Hoeck ligt in het hart van Hellevoetsluis en telt ruim 

130 winkels. Bekende grote filiaalbedrijven afgewisseld met veel zelfstandige 

speciaalzaken vormen samen een divers en compleet winkelaanbod. 

 

 

OMSCHRIJVING WINKELRUIMTE  

Aangeboden wordt een winkelruimte gelegen in het winkelcentrum De Struytse 

Hoeck. De winkelruimte is direct aan een van de hoofdparkeerterreinen gelegen. 

De winkelruimte beschikt over een enorme attentiewaarde en is gesitueerd direct 

naast Albert Heijn. In totaal beschikt de winkelruimte over circa 755 m2 BVO 

welke is onderverdeeld in circa 495 m2 BVO op de begane grond en circa  

260 m2 BVO gelegen op de eerste verdieping. De winkelruimte heeft dankzij de 

glazen pui en de aanwezige vide een open uitstraling, hierdoor is er veel 

daglichttoetreding op beide verdiepingen. 

 

 

OMGEVING  

Winkelcentrum De Struytse Hoeck ligt in het hart van Hellevoetsluis. In het 

winkelcentrum zijn veel landelijke retailers gevestigd, zoals HEMA, Vroom & 

Dreesman, Cool Cat, Men at Work, Dixons, Kijkshop, Charles Vögele, Didi, 

Shoeby, Sandwich, Miss Etam, Bart Smit, Parfumerie Douglas en 

Schoenenreus. Deze landelijke retailers worden afgewisseld met sterke lokale 

zelfstandige speciaalzaken. Tezamen vormen ze een sterk en compleet 

winkelaanbod, waardoor het centrum een sterke aantrekkingskracht heeft op 

zowel Hellevoetsluis als op haar wijde omgeving. 

 

 

BEREIKBAARHEID  

Het winkelcentrum is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed 

bereikbaar. Rondom en onder het winkelcentrum is voldoende gratis 

parkeergelegenheid. 

 

HUURPRIJS PER JAAR  

De vraaghuurprijs bedraagt € 135.000,- exclusief servicekosten en BTW op 

jaarbasis. 

 
  



 

 

 

Servicekosten : Nader te bepalen. 

Overnamesom : Niet van toepassing. 

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

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 : Nader overeen te komen. 

Datum oplevering : In overleg. 

Huurbetaling : Per kwartaal vooruit. 

Zekerheidsstelling : Ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met 

  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 Winkelruimte 

•  Plattegrond Hellevoetsluis 

•  WebGoad 
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