
 

 

TE HUUR Multifunctionele ruimte 
Enschede  

Velveweg 63 

 

Huurprijs: € 915,- per maand (excl. BTW)  
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Algemene informatie 

In het veelzijdige winkelcentrum aan de Velveweg, hebben wij een representatieve multifunctionele 

ruimte te huur. In dit winkelcentrum bevinden zich onder andere een kapper, een kledingwinkel en 

horeca in de vorm van een lunchroom/cafetaria en twee bezorg- /afhaalzaken. De totale oppervlakte 

van de verhuurbare ruimte  is ca. 157 m2.  

 

Bereikbaarheid:  

Gezien haar ligging is het object uitstekend te bereiken met het eigen vervoer. Aan de Velveweg en in 

de nabije omgeving zijn voldoende parkeervoorzieningen aanwezig. 

 

Kadastrale gegevens:  

Gemeente Lonneker, sectie O, nummer 9388, grootte 2.035 m² 

 

Bestemmingsplan:  

‘Velve-Lindenhof 2005’ met als hoofdbestemming Centrumvoorzieningen. 

 

Oppervlakte:  

De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 157 m² VVO en is 

geheel op de begane grond gelegen.  

De oppervlakten zijn gemeten door de verhurend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het 

opgegeven metrage is derhalve indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er 

sprake zijn van enige verrekening achteraf.  

 

Opleveringsniveau:  

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:  

 Pantry; 

 Toilet;  

 Systeemplafond met verlichtingsarmaturen; 

 Bergruimte; 

 Meterkast; 

 Vloer, interieur en alarmsysteem worden ter overname aangeboden. 

 

 

Aanvaarding:  

In overleg. 
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Huurprijs:  

De huurprijs bedraagt € 915,- per maand, te vermeerderen met BTW.  

 

BTW:  

Er is sprake van een verhuur met BTW. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% BTW-norm zal 
er een BTW-vervangende opslag worden berekend. 

 

Huurtermijn:  

5 jaar met aansluitend 5 verlengingsjaren. Afwijkende termijnen zijn onder nader overeen te komen 

condities bespreekbaar.  

 

Huurprijsaanpassing:  

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs indexcijfer volgens de consumentenprijsindex 

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).  

 

Servicekosten:  

Het gehuurde is voorzien van eigen aansluitingen voor gas,  water en elektra. 

 

Zekerheidsstelling:  

Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur (inclusief BTW en servicekosten). 

 

Overige condities:  

Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), 

zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en 

vastgoeddeskundigen (NVM).  

De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 

ontleend.  
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Impressie 
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Plattegrond  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Jaap van Lente 

Makelaar 

 
Eeftinksweg 50 
7541 WE Enschede 
Postbus 1305 
7500 BH Enschede 
t 053 48 48 939 
e j.vanlente@onshuis.com 
www.onshuis.com 


