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Winkelruimte

Te huur

Winkelruimte circa 254 m²

Gelegen in IJpelaar in het winkelcentrum “De Burcht’’

Ruime onbetaalde parkeermogelijkheden

De Burcht 40, Breda



Algemeen
Winkelcentrum De Burcht is een overdekt winkelcentrum in 
de wijk IJpelaar te Breda en in 2017 geheel gerenoveerd. De 
Burcht heeft circa 32 winkels alsmede een lunchroom.

De winkel is op een hoek gelegen nabij de in/uitgang van het 
winkelcentrum. Door de hoek is er erg veel etalageruimte, 
maar liefst 25 meter. Via de achterzijde is er een eigen laad-
losvoorziening.    

Tevens zijn er twee parkeerterreinen rondom het winkel-
centrum.

In het winkelcentrum zijn ondermeer gevestigd Albert-Heijn, 
Jumbo, Bakkerij Vromans, Bruna, Blokker, Kruidvat, DA, Zeeman, 
Domino’s, OP=OP, Mitra en VakantieXperts.

Vloeroppervlakte
De aangeboden ruimte heeft een oppervlak van circa 254 m².

Frontbreedte winkelruimte circa 25 m.

Bereikbaarheid
Per auto
Door de ligging nabij de zuidelijke rondweg van Breda is zowel 
de snelweg A27 (Utrecht-Breda) als de A16 (Rotterdam-Bre-
da-Antwerpen) uitstekend bereikbaar. In de omgeving bevindt 
zich een ruim aanbod in onbetaalde parkeermogelijkheden.

Per openbaar vervoer
Zeer volledige openbare voorzieningen met hoog openbaar 
vervoerfrequentie. Nabij het object zijn bushaltes ten behoeve 
van het stads- en streekvervoer aanwezig. Voor specifieke 
informatie omtrent het openbaar vervoer verwijzen wij naar 
www.9292.nl.
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Te huur

Voorzieningen

Huurprijs

Servicekosten

Huurprijsaanpassing

Er zijn twee grote parkeerterreinen aanwezig aan de oostzijde alsmede aan de westzijde met een entree
tot het winkelcentrum. Tevens zijn er voldoende onbetaalde parkeerplaatsen in het openbaar gebied.

EUR 65.000,--        per jaar te vermeerderen met BTW.

EUR 379,50 per maand te vermeerderen met BTW, dit is een verrekenbaar voorschot voor gas, water en 
elektra, afrekening vindt plaats op daadwerkelijk gebruik. Tevens zijn de kosten ten behoeve van de gezamen-
lijke voorzieningen (electraverbruik, water, sprinkler, electrische instalatie, CCTV installatie, muziek/omroepin-
stallatie, beveiliging bewaking, groenvoorziening/terreinonderhoud, gladheidbestrijding, schoonmaak algemene 
ruimte e.d.

Jaarlijks, 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).
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Parkeren

De oplevering geschiedt in de staat waarin de huidige huurder het gehuurde aan verhuurder oplevert. Het 
geheel wordt casco verhuurd. Onderstaande zaken kunnen worden overgenomen maar maken geen deel 
uit van het gehuurde.

- Scheidingswanden t.b.v. magazijnruimte;
- Verwarming;
- Airconditioning;
- Kabelgoten met aanwezige bekabeling;
- Alarminstallatie;
- Rolluik als toegangsdeur;
- Patchkast;
- Toiletten;
- Pantry.

Bestemming Bestemmingsplan ‘IJpelaar’ heeft dit gebouw de bestemming ‘centrum’. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ons kantoor of de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.
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Promotiekosten EUR 145,--        per maand te vermeerderen met BTW.



Huurtermijn

Verlengingstermijn

Opzegtermijn

Betalingen

Zekerheidstelling

Overige condities

Aanvaarding

I0 jaar.

5 jaar.

12 maanden.

Huur, BTW en servicekosten per maand vooruit.

Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW en servicekosten. 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

In overleg, per direct. 

Meer informatie LUC Vastgoed Adviseurs
Ulvenhoutselaan 79
4834 MD Breda
076-5650466
info@lucvastgoed.nl
www.lucvastgoed.nl  

Bovenstaande projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte en is van alge-
mene aard. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een aanbie-
ding wenst, kan LUC Vastgoed Adviseurs, deze na goedkeuring door opdrachtgever, op basis van specifieke 
gegevens verzorgen.

RICS Regulated LUC Vastgoed Adviseurs is officieel geregistreerd onder de RICS Regulation en mag hiermee de aanduiding 
‘regulated by RICS’ voeren. De titel ‘regulated by RICS’ sinds november 2010 geïntroduceerd in Europa en 
vertegenwoordigt de hoogste integriteitstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche.

RICS is een internationale belangenorganisatie voor Chartered Surveyors. Deze Chartered Surveyors zijn 
professionals die binnen de verschillende vakgebieden van het vastgoed werkzaam zijn. De kracht van de 
Vereniging is de internationale erkenning van de titel MRICS en FRICS en staat borg voor integriteit en 
professionaliteit.

Door zich te verbinden aan RICS en de daarbij behorende ‘Rules of Conduct’ voldoet LUC Vastgoed Advi-
seurs aan het hoogste vakinhoudelijke niveau gekoppeld aan heldere normen en waarden op het gebied van 
ethische bedrijfsvoering. Heeft u een opmerking, vraag of klacht? Neem dan contact met ons op.
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Plattegrond winkel

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deze geeft slechts een indicatie van de lay-out.
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Plattegrond winkelcentrum

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deze geeft slechts een indicatie van de lay-out.
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  winkel
  opslag



Bijlage (Bestemming)
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Locatie
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