DELFT

DE BIEB

MULITFUNCTIONELE
COMMERCIËLE RUIMTE(N)

K R U I S ST R A AT D E L F T
In het hart van het centrum van Delft zal op de grond waar vroeger
de gemeentelijke bibliotheek stond een modern en duurzaam
woon-winkelcomplex “De Bieb” verrijzen. Door de ligging in het
centrale winkelgebied van Delft is het project zeer flexibel en
biedt deze ruimte bijzonder veel mogelijkheden. Op loopafstand
bevinden zich diverse voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
supermarkt en verschillende horecagelegenheden. Er is een
goede ontsluiting naar verschillende uitvalswegen.
De architectuur en het opleveringsniveau kenmerken zich door
het gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen en afwerking. Het
gebouw heeft een representatieve uitstraling. Het metselwerk
wordt tot de gevel opgetrokken wat zorgt voor een stoere en
robuuste indruk. De verschillen in hoogte en diepte over de gehele
lengte in combinatie met de vele ramen, met stoere aluminium
kozijnen zorgen dat het geheel speels en modern oogt.
Wij bieden deze flexibele en multifunctionele commerciële
ruimte aan, met een oppervlakte van totaal circa 960 m2. De
ruimte kenmerkt zich door de grote vrije ruimte die nog geheel
naar eigen inzicht ingedeeld kan worden en is daardoor uitermate
multifunctioneel. Door de enorme raampartijen bent u verzekerd
van natuurlijke lichtinval. Bij de invulling van de commerciële
ruimte kunt u denken aan bijvoorbeeld kleinschalige detailhandel,
lichte horeca en/of dienstverlening. De invulling hiervan zal
conform bestemmingsplan met enkelbestemming Binnenstad
2012 en functie centrum-filiaalwinkelgebied verlopen.

LEIDEN

LIGGING IN DE REGIO

SCHEVENINGEN

Het complex is gelegen op een toplocatie in het historische
centrum van Delft. In de directe nabijheid bevinden zich alle
centrumvoorzieningen waaronder supermarkten, bioscoop, winkels
en horeca terrassen. In de direct omgeving zijn o.a. gevestigd,
ABN AMRO, Blokker, Nelson, Puur voetbal, Hema, JD Sports, AH,
JUMBO en vele ketenbedrijven. Gelegen op ca. 125 meter van de
Beestenmarkt.
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Delft is zeer goed bereikbaar door haar centrale ligging nabij de
grote steden Rotterdam en Den Haag.
Per Auto:
Via de A4: Amsterdam - Schiphol - Den Haag - Rotterdam
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NAALDWIJK

BERKEL EN RODENRIJS
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Per OV:
De Kruisstraat ligt op circa 5 minuten lopen van station Delft
Centrum. Vanuit hier zijn er verbindingen per trein en bus naar
de grote steden en omliggende dorpen.

A4

A20
A15

Parkeergelegenheid:
Openbare parkeerruimte in het centrum is voldoende aanwezig
in één van de parkeergarages de Zuidpoortgarage en het
naastgelegen Yper parkeerdek, of op één van de parkeerterreinen.
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I N D I C AT I E P L AT T E G R O N D

INDEELBAARHEID
De commerciële ruimte is totaal circa 960 m2 groot
en eenvoudig op te delen in 2 afzonderlijke ruimten met
eigen nutsvoorzieningen waardoor deze in delen van
circa 750 en 210 m2 kunnen worden gehuurd.

O P L E V E R N I V E AU
De ruimte wordt casco opgeleverd met een pui breedte
van meer dan 37 meter met een vrije plafond hoogte van
bijna 3.60m en deels 3.96 m en de voorgevel ligt op het
zuidoosten, een heerlijke ruimte met veel daglicht en
zichtbaarheid dus.
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DUURZAAM
Het gebouw is helemaal klaar voor de toekomst. Het complex
wordt duurzaam en nagenoeg energieneutraal ontwikkeld met
een hoge ambitie op het gebied van energie en comfort. Het is
geheel gasloos en door de hoogwaardige bouwkwaliteit, goede
isolatie is het zeer duurzaam te noemen.
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HUURPRIJS
Op aanvraag
HUURTERMIJN
Minimaal 5 jaar + 5 optie jaren
HUURBETALINGSPERIODE
Per maand
WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
Een bedrag ter grootte van 3 maanden bruto huurverplichting
HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijkse verhoging, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum,
op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens
de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het C.B.S.

HUUROVEREENKOMST
Voor verdere vastlegging zal gebruik gemaakt worden van het
meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ)
BELASTE VERHUUR
Bij het vaststellen van de hoogte van de huurprijs is uitgangspunt
geweest, dat huurder het gehuurde blijvend zal gebruiken voor
ten minste het bij de wet vastgestelde percentage aan BTW
aftrekgerechtigde prestaties, waarbij kan worden geopteerd
voor belaste (ver)huur. Indien de beschikking, op grond waarvan
ontheffing is verleend van de vrijstelling tot het verschuldigd
zijn van omzetbelasting over de huurprijs mocht komen te
vervallen, omdat huurder het gehuurde niet (meer) gebruikt
voor ten minste het bij de wet vastgestelde percentage aan
aftrekgerechtigde prestaties, dan wordt de kale huurprijs met
ingang van de datum waarop de optiebeschikking is vervallen,
verhoogd met een nader door de eigenaar te bepalen percentage.
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