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Smeepoortstraat 3 te Harderwijk

Huurprijs € 1.450,- per maand

 

Op een markante plek gelegen winkelruimte met een vloeroppervlak van 88 m².

Hier vestigen is meer dan een bedrijf voeren. Het is een versterking van het imago. Het pand is
2011 gerenoveerd en dankt haar uitstraling aan het gebruik van hoogwaardige materialen en
vakkundige afwerking. 

Door de hoekligging en de grote raampartijen beschikt het over veel etalageruimte en een goede
lichtinval. De voorpui is in zijn geheel te openen en zeer uitnodigend voor bezoekers.

Aan de achterzijde kan bevoorrading plaats vinden. Hier is tevens een pantry gesitueerd. 

De Smeepoortstraat is bekend door het feit dat er veel plaatselijke detaillisten zijn gevestigd.
Leuke winkels in de kledingbranche, fietsenwinkel, bakkerij, wijn- en notenwinkel, juwelier en
horeca. 

Parkeervoorzieningen zijn in de buurt gelegen. De opstapplaats voor de bus ligt om de hoek. 

INDELING
Begane grond: Winkelruimte, magazijn, panty, toilet.
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Smeepoortstraat 3 te Harderwijk 
 
Beschrijving Op een markante plek gelegen winkelruimte met een 

vloeroppervlak van 88 m². 
 
Hier vestigen is meer dan een bedrijf voeren. Het is een versterking 
van het imago. Het pand is 2011 gerenoveerd en dankt haar 
uitstraling aan het gebruik van hoogwaardige materialen en 
vakkundige afwerking.  
 
Door de hoekligging en de grote raampartijen beschikt het over 
veel etalageruimte en een goede lichtinval. De voorpui is in zijn 
geheel te openen en zeer uitnodigend voor bezoekers. 
 
Aan de achterzijde kan bevoorrading plaats vinden. Hier is tevens 
een pantry gesitueerd.  
 
De Smeepoortstraat is bekend door het feit dat er veel plaatselijke 
detaillisten zijn gevestigd. Leuke winkels in de kledingbranche, 
fietsenwinkel, bakkerij, wijn- en notenwinkel, juwelier en horeca. 
  
Parkeervoorzieningen zijn in de buurt gelegen. De opstapplaats 
voor de bus ligt om de hoek.  
 
Indeling: 
Winkelruimte, magazijn, panty, toilet.  
 

Voorzieningen - Centrale verwarming. 
- Pantry. 
- Toilet. 
- Alarminstallatie.  

 
Hoofdbestemming Krachtens bestemmingsplan ‘Binnenstad’ rust op het aangebodene 

de bestemming ‘Centrum Detailhandel’.  
 

Aanvaarding In overleg.  
 

Huurprijs  € 1.950,-- per maand (exclusief B.T.W.). 
 

Huurprijsaanpassing Jaarlijkse indexering.  
 

Huurbetaling De huurbetaling dient te geschieden per maand bij 
vooruitbetaling. 
 

Huurtermijn In overleg.  
 



 

Onder-/overmaat Huurder wordt vooraf in de gelegenheid gesteld het object nader 
te onderzoeken en de afmetingen te verifiëren. Onder- dan wel 
overmaat van het metrage zal nimmer leiden tot enige verrekening 
van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen 
en diensten tijdens de periode van deze huurovereenkomst met 
eventuele verlengingen hiervan. 
 

Branchebeperking Verhuurder stelt geen bepalingen in deze.  
 

Bijzonderheden Alle verhuuronderhandelingen geschieden onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring door verhuurder. De inhoud van deze 
brochure geeft geen aanbod weer. Door aanvaarding van de 
condities of het uitbrengen van een afwijkend bod worden 
verhuurder, noch zijn makelaar gebonden. Verhuurder noch zijn 
makelaar zijn gebonden tot het uitbrengen van een tegenbod. Een 
overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien in alle opzichten, 
ook de van ondergeschikt belang zijnde aspecten, 
overeenstemming wordt bereikt en deze schriftelijk zijn vastgelegd.  
 
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Er is gebruik 
gemaakt van diverse bronnen. Fouten of tekortkomingen worden 
niet uitgesloten. Aan deze brochure kunnen derhalve geen rechten 
worden ontleend. De makelaar en zijn opdrachtgever aanvaarden 
in deze geen aansprakelijkheid.  
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