
TE KOOP / TE HUUR 

BURGH-HAAMSTEDE   -   NOORDSTRAAT 6  

KOOPPRIJS :   €295.000 K.K. (GEHELE PAND)  

HUURPRIJS :  €1.900 PER MAAND (BEGANE GROND) 



Algemeen: 
Midden in het centrum van Burgh Haamstede gesitueerd winkelpand met 
(verhuurde) bovenwoning. 
Het pand met de opvallende klokgevel is tot voor kort in gebruik geweest als 
casino en speelautomatenhal. De afwerking is daar deels op afgestemd. De 
ruimte is echter prima geschikt voor detailhandel of dienstverlening. 
Voor een actieve ondernemer liggen hier prima kansen.  
De zelfstandige bovenwoning is permanent verhuurd. Bij een koop van het 
gehele pand dient het huurcontract gerespecteerd te worden. Bij een huur huurt 
u uitsluitend de begane grond. 
Aan de achterzijde is er parkeergelegenheid voor 3 auto’s op eigen terrein. 
 
Locatie / Bereikbaarheid: 
Het object ligt in het centrum, aan de hoofdstraat van het toeristische dorp 
Burgh Haamstede. Aan de achterzijde is er een parkeerterrein.  
 
Bestemming: 
Het object heeft de bestemming Centrumdoeleinden. Op basis van deze 
bestemming zijn in ieder geval de volgende gebruiken toegestaan: 
- detailhandel 
- kantoren met een publieksfunctie 
- dienstverlening 
- cultuur 
- voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, gezondheidszorg, 
levensbeschouwing, openbare dienstverlening en kinder-/jeugdopvang 
 
Kadastrale gegevens: 
Gemeente Westerschouwen, Sektie C, nummer 2311, oppervlakte 233 m2 
Eigen grond 
 
Bouwjaar: 
Oorspronkelijke bouwjaar onbekend.  
Meerdere keren verbouwd en uitgebreid. 
 
 

 

OBJECTINFORMATIE 



 
Afmetingen: 
- bedrijfsruimte op de begane grond:  
Frontbreedte totaal circa 8 meter 
Totale diepte circa 19 meter 
Oppervlakte winkelruimte circa 130 m2 
Oppervlakte magazijnruimte circa 12 m2 
- bovenwoning: 
Woonoppervlakte circa 70 m2 
Indeling bovenwoning: hal, toilet, woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer, groot dakterras 
 
Parkeren/Buitenterrein: 
Aan de achterzijde bevinden zich 3 parkeerplaatsen op eigen terrein 
 
Bij huur (uitsluitend begane grond): 
- huurprijs: € 1.900 per maand exclusief BTW  
- huurbetaling per maand vooruit 
- huurperiode in overleg 
- huurprijsaanpassing; jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum 
huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer 
volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 
100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
- zekerheidstelling: een garantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting 
van 3 maanden huur inclusief BTW. 
- oplevering: in nader overleg 
- huurovereenkomst: Conform model ROZ  
 
Bij koop (gehele object) 
- Vraagprijs € 295.000 k.k.  
- oplevering: in nader overleg 
- Bovenwoning is verhuurd voor onbepaalde tijd (actuele huurprijs: € 430 per 
maand) 
 
 

 

OBJECTINFORMATIE (vervolg) 



vooraanzicht Midden in het centrum van Haamstede 

Entree met glazen winkelpui Voorste gedeelte winkelruimte 

winkelruimte Achterste gedeelte winkelruimte 



KADASTRALE KAART 



PLATTEGRONDEN 



LOCATIEKAART 



DOCUMENTATIE EN VERANTWOORDING 

 

Deze brochure is met zorg samengesteld.  

Voor de juistheid van de verstrekte gegevens zijn wij in veel gevallen afhankelijk van de informa-

tie van derden.  

De vermelde informatie is van algemene aard en bedoeld als uitnodiging om met u in onderhan-

deling te treden. 

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 

Voor het verstrekken van aanvullende informatie staan wij graag voor u klaar. 

 

Voor u als huurder in onderhandeling treedt is het verstandig de gevolgen van uw initiatief te 

(laten) onderzoeken. 

UW REACTIE HOREN WIJ GRAAG 

 

Zowel u, de verhuurder als wij hebben de moeite genomen om met elkaar in contact te komen. 

Ook als u onverhoopt niet verder geïnteresseerd bent in de huur van dit object stellen wij uw me-

ning op prijs.  

Mogen wij u verzoeken uw reactie over dit aanbod aan ons kenbaar te maken?  

De verhuurder stelt uw reactie op prijs. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid u bij een  

eventuele volgende gelegenheid optimaal te informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Duvekot Makelaardij 

Telefoon 0118 593166 

E-mail info@duvekotmakelaardij.nl  

Internet www.duvekotmakelaardij.nl 


