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Ligging Het grootste modernste winkelcentrum van Uithoorn, met een oppervlakte van 13.200 m² 
winkelruimte.  
Meer dan 50 winkels: onder andere Albert Heijn, Jumbo, Etos, Shoeby, Nelson, Blokker, Pearle.
Het winkelcentrum heeft een goede mix van dagelijkse boodschappen, speciaalzaken, mode, 
lifestyle en horeca. Thans zijn twee winkelruimtes beschikbaar voor verhuur.

Oppervlakte Unit Oppervlakte  Jaarhuur*        
Zijdelwaardplein 85                             circa 100 m²            € 30.000,00
Zijdelwaardplein 78-78A circa 220 m² € 49.500,00

* huurprijzen zijn exclusief BTW

Servicekosten € 19,00 per m² per jaar te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot

Promotiekosten De promotiekosten wordt direct aan de Winkeliersvereniging betaald

Huuringangsdatum Per direct 

Huurtermijn 5 jaar met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Huurbetaling Bij vooruitbetaling per kwartaal

Opzegtermijn Aan het einde van iedere huurperiode met een opzegtermijn van 12 maanden

Huurcontract Gebaseerd op model huurovereenkomst winkels ROZ 2008, aangevuld met 
eigenaar/winkelcentrum specifieke bepalingen.

Zekerheidsstelling Bankgarantie ter grootte van drie maanden, te vermeerderen met BTW

Bestemming Winkelruimte conform artikel 7:290 BW

Opleveringsniveau In overleg 

Indexering Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – alle huishoudens
(2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek

Voorbehoud Verkrijgen van definitieve goedkeuring van eigenaresse

Courtage Voor de goede orde bevestigen wij dat wij dit pand in portefeuille hebben. In het geval dat een 
huurtransactie tot stand komt brengen wij u derhalve geen courtage in rekening.

Disclaimer Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De gegevens zijn met zorg samengesteld en uit
betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan aanvaarden wij echter 
geen aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Inlichtingen CVGA
Shirley Coëlho / Tom van de Vliet
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
+31 20 261 41 62
+31 6 15 85 83 81 
info@cvga.nl / tom@cvga.nl
www.cvga.nl
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Parkeren

In de nieuwe situatie is de parkeercapaciteit uitgebreid van 390 parkeerplaatsen naar totaal circa 550
gratis parkeerplaatsen. Hiervan zijn op het dak van de nieuwe Jumbo 135 parkeerplaatsen.

Vanaf de parkeervoorziening op het parkeerdek komt de consument via een tapis roulant midden in het 
winkelcentrum uit. De overige extra parkeerplaatsen komen op maaiveld nadat  bestaande parkeervoorziening is
heringericht door de gemeente. 

Fietsenstalling is aanwezig op meerdere locaties; het Zijdelwaardplein, Wiegerbruinlaan en de Heijermanslaan.
De winkelwagens worden gestald op het parkeerdek, het Zijdelwaardplein en de Heijermanslaan.
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