Kerkstraat 16

Oldenzaal

Naast de St. Plechelmusbasiliek op de hoek van
de Kerkstraat en het St. Plechelmusplein gelegen
vrijstaande winkel met 2 bovenwoningen. Enkele
jaren geleden zijn het St. Plechelmusplein en de
Kerkstraat volledig gerenoveerd.
Het pand is een voorbeeld van een voormalig
Kanunnikenhuis dat hoorde bij het St, Plechelmuskapittel.
Het bouwjaar is ca. 1930. Kaveloppervlakte is 193 m².

Indeling:
Royale winkel met elektrische deur en fraaie stenen vloer, magazijn, pantry, toilet.
Verdieping: 2 verhuurde appartementen.

Bijzonderheden:
- Verwarming en warmwatervoorziening middels HR-Combi-ketel
- De winkel is voorzien van systeemplafond met verlichtingsarmaturen
- Voldoende etalagemogelijkheden
- Dit fraaie monumentale pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst
- Volgens het vigerend bestemmingsplan is de bestemming winkel, kantoor (centrum)
- Voor diverse doeleinden geschikt
- Waarborgsom/bankgarantie ad 10% van de koopsom vereist

Vraagprijs € 495.000,-- k.k. gas/water/electra/servicekosten
Aanvaarding: in overleg

Nadere Informatie:
Deze brochure is door ons kantoor met maximale zorg samengesteld aan de hand van de door
eigenaar ter hand gestelde gegevens en tekeningen, aangevuld met eigen waarnemingen. Voor de
inhoud van deze brochure en de daarbij opgenomen gegevens en tekeningen kunnen wij echter
geen garanties verstrekken. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens, tekeningen en
dergelijke kunnen geen aanspraken worden ontleend. De eventuele tekeningen en kadastrale
kaarten zijn ingescand en kunnen derhalve niet geheel op schaal zijn.
Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en bijlagen
worden opgemaakt conform modelovereenkomst vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken
(ROZ) op 12 september 2012.
Indien BTW – belaste verhuur van toepassing is, het volgende:
Huurder en verhuurder opteren voor een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de BTW
wetgeving huurder niet aan het criterium: "meer dan 90% BTW belaste prestaties te verrichten"
voldoet, en zodoende het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, zal de huurprijs
worden verhoogd met een nader overeen te komen percentage.
Huurtermijn: In principe 5 (vijf) + 5 (vijf) optiejaren, een andere termijn is zeker bespreekbaar.
Op kantoor ligt voor de aspirant-koper de volgende (indien beschikbaar) documentatie ter inzage
- Tekeningen;
- Eigendomsbewijs van de onroerende zaak;
- Splitsingsakte (bij appartementsrecht);
- Splitsingstekening (bij appartementsrecht);
- Reglement van splitsing (bij appartementsrecht);
- Huishoudelijk reglement (bij appartementsrecht);
- De stukken van de Vereniging van eigenaren (bij appartementsrecht).
- Kopie - bestemmingsplan

Bankgarantie/waarborgsom
In de koopovereenkomst zal een waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom worden opgenomen
waaraan iedere koper zich dient te houden. In de huurovereenkomst zal een bankgarantie van 3 maanden
huur (+ eventuele BTW) worden opgenomen waaraan iedere huurder zich dient te houden.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), reeks alle huishoudens (2006=100).
Onderzoeksplicht en mededelingsplicht
Alle aan de aspirant-koper verstrekte informatie heeft als doel de aspirant-koper zo goed mogelijk te
informeren c.q. te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht.
Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een onroerende zaak een onderzoeksplicht. Dit
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de onroerende zaak de eigenschappen
bezit die voor het desbetreffende gebruik benodigd zijn / die redelijkerwijs verwacht mogen worden.

