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 TE HUUR WINKELRUIMTE 
 

Adres Twijnstraat 49 te Utrecht (3511 ZH). 
 

Algemene informatie Zelfstandige winkelruimte gelegen aan de levendige 
Twijnstraat te Utrecht. De winkel heeft een volledige glazen 
front van ca. 3,5 mtr en extra daglicht via de lichtstraat in het 
dak. Een kitchenette, toiletruimte, kleine kelder voor extra 
opslag en een binnentuin van ca. 32 m². 
 
De Twijnstraat is de oudste winkelstraat van Utrecht en 
gelegen midden in het museumkwartier. De winkelstraat 
kenmerkt zich door een combinatie van landelijke ketens zoals 
AH, Gall en Gall, Etos, Vlaamsch Broodhuys, Jumbo city, 
Grapedistrict en vele kleinschalige en gespecialiseerde 
detaillisten. Verder is er een gevarieerd aanbod aan 
horecagelegenheden. 
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Goed bereikbaar met eigen vervoer, via de Tolsteegsingel 
en/of Catharijnesingel is het object goed aan te rijden. 
In de straat zijn verschillende laad en losmogelijkheden. 
 
Het openbaar vervoer 
Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op loopafstand 
bevinden zicht diverse bushalten. Ook de Stations Utrecht 
Centraal en Utrecht Vaartsche Rijn bevinden zich op enkele 
minuten loopafstand. 
 

Oppervlakte Het totale verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt circa 120 m², 
als volgt verdeeld: 
- ca.  106 m²  verkoopvloeroppervlak begane grond; 
- ca.    14 m²  opslagruimte kelder; 
 
Metrage conform bijgesloten NEN2580 meetrapport. 
 

Frontbreedte Circa 3,52 meter. 
 

Parkeren Betaald parkeren langs de openbare weg. 
 

Huurprijs € 33.000,- per jaar te vermeerderen met BTW. 
 
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient 
bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van 
toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan 
het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van 
omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, 
zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel 
wordt gecompenseerd. 
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Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

- Glazen pui (veiligheidsglas 424) met glazen 
toegangsdeur; 

- Systeemplafonds met ingebouwde 
verlichtingsarmaturen; 

- HR C.V.-installatie voorzien van radiatoren; 
- Eigen meterkast met elektra- en gasaansluiting, 

telefonie en cai; 
- Eigen watermeter in de put onder de schoonloopmat 

bij de entree; 
- Kleine pantry; 
- Toilet; 
- Deels granito vloer, deels tegelvloer met afvoerputje; 
- Achterdeur naar tuin (tevens vluchtdeur); 
- Binnentuin ter grootte van circa 32 m²; 
- Lichtstraat. 

 

Bestemming Conform bestemmingsplan “Binnenstad” met de bestemming  
“Centrum-3”. De voor 'Centrum-3' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

- detailhandel (het bedrijfsmatig te koop aanbieden, 
waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of het leveren van goederen aan personen die  
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit) 

- publieksgerichte dienstverlening (dienstverlening door 
een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak 
baliewerkzaamheden verricht of andere diensten 
verleent, gericht op het publiek, zoals stomerijen, 
wasserettes, kappers, pedicures, makelaars, reis- en 
uitzendbureaus. Hieronder worden niet verstaan 
belhuizen) 

- Bij ter plaatse toegestane functies behorende 
werkplaatsen en atelier-, praktijk-, kantoor-, en 
opslagruimten. 

   

Energielabel A+. 
 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 

Huurtermijn 5 jaar met een aansluitende verlengingstermijn van telkens  
5 jaar, afwijkende huurtermijnen in overleg. 
 

Opzegtermijn Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 12 maanden. 
 

Betaling Huur en BTW maandelijks vooruit. 
 

Servicekosten Er zullen geen bijkomende leveringen en diensten worden 
doorbelast. Huurder is direct zelfstandig contractant van de 
desbetreffende nutsbedrijven en draagt zorg voor het afsluiten 
van correcte overeenkomsten. 
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Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief BTW, afgegeven door een erkende Nederlandse 
bankinstelling. 
 

Aanvaarding Vanaf 1 maart 2022. 
 

Reclame 
 

In de VvE reglementen is opgenomen dat bij vervanging van de 
lichtreclame aan de gevel, de plaatsing hiervan in overleg  
met de bovenburen dient te geschiedden. De plaatsing mag 
niet hoger op de gevel dan nu het geval is, eerder lager.  
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed 
(NVM). 
 
Verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen is/ 
zijn gerechtigd om het gehuurde per maand/ kwartaal/ 
halfjaar* te betreden voor een controle op naleving van het 
omschreven gebruik. 
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 
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Meetstaat 
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