
285 m² commerciële ruimte
Scheepvaartstraat 6

7411 MB  Deventer

Huurprijs

€ 85,- per m² per jaar




Omschrijving
Object/ligging
 Voor deze ruimte zijn wij op zoek naar een 
Ca. 285 m² commerciële ruimte gelegen op de ondernemer die wat toevoegt aan de buurt, zowel 
begane grond en onderdeel uitmakend van het voor de bewoners als aan de maatschappij. Hierbij 
nieuw te ontwikkelen gebouw KOP in het kan gedacht geworden aan wijk ondersteunende 
Havenkwartier. De verwachting is dat de ruimte voorzieningen, waarbij een bedrijfsvoering tevens 
eind 2023 aan een huurder kan worden voorziet in een ontmoetingsplek.

opgeleverd. Het Havenkwartier is een karaktervol  

gebied waarin industrieel erfgoed, creatieve De ruimte wordt casco* aangeboden waarbij het 
ondernemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en afwerkingsniveau en opleveringsniveau in overleg 
wonen gecombineerd worden met een nog tussen verhuurder en huurder nader kan worden 
werkzame binnenhaven.
 afgestemd hetgeen een huurprijs verhogend effect 
 
 zal hebben.

Het Havenkwartier is synoniem aan experiment, *Onder casco oplevering wordt verstaan:

pionieren en ruimte voor ideeën. Naast de vaste -Pui met toegangsdeur

inwoners van het gebied vinden er vele -Aansluiting nutsvoorzieningen, tot in meterkast

publieksactiviteiten plaats, in allerlei culturele -Aansluiting toilet, pantry/keukenblok

disciplines. Doordat er gekozen is voor een uniek -Afgewerkte betonvloer

bestemmingsplan, is er volop ruimte voor -Behangklaar afgewerkte wanden

initiatieven.
 -Brandbestrijdende middelen, conform eisen 
 
 Noodverlichting
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Oppervlakte
 
Omzetbelasting

ca. 285 m²
 Er is sprake van een BTW-belaste verhuur.



  


Kadastrale informatie
 Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder 

Gemeente Deventer
 het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de 
Sectie C
 voor belaste verhuur gestelde criteria, dan 
Nummer 1725
 behoudt verhuurder zich het recht voor om het 



 alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder 

Bestemming
 volledig te compenseren.


Bij de gemeente Deventer valt het onderhavige 

onroerend goed in het vigerende 
Aanvaarding

bestemmingsplan  “Chw bestemmingsplan In overleg.

Deventer, stad en dorpen deel B”.
 

 
 
Huurprijsaanpassing

De bestemming van het perceel is:
 De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast 
-Bedrijf - Havenkwartier (ABC)
 overeenkomstig de maandprijsindexering volgens 
-Cultuur en ontspanning – Havenkwartier
 de CBS-cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 
-Detailhandel – Havenkwartier
 jaar na huuringangsdatum.

-Dienstverlening – Havenkwartier
 

-Kantoor – Havenkwartier
 
Zekerheidsstelling

-Horeca - 2b
 Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een 
-Maatschappelijk
 bruto betalingsverplichting van drie maanden huur 
 
 inclusief servicekosten en BTW.

Bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van 

mode, grafisch ontwerp, gaming, architectuur, Huurovereenkomst

marketing en/of nieuwe media; de niet- dagelijkse De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
artikelensector, dan wel creatieve en opgemaakt conform het model welke door de 
experimentele bedrijvigheid in de hoofdsectoren: Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 is 
kunsten; (nieuwe) media en entertainment, zoals vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de 
gaming; creatieve zakelijke dienstverlening, zoals griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar 
architectuur en marketing; ambachtelijke ingeschreven onder nummer 15/20 tevens 
bedrijvigheid voor zover artistieke vaardigheden en gepubliceerd op de website www.roz.nl, met 
unieke inhoud voorop staan, zoals mode en aanvullende bepalingen door verhuurder.

grafisch ontwerp;
 

 
 
Voorbehoud

U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor Eventuele transacties dienen ter goedkeuring 
opvragen.
 voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. 


 eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring 

Parkeergelegenheid
 verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen 

Voldoende parkeergelegenheid in de directe geheel vrijblijvend.

omgeving.
  



 
Nadere informatie


Huurprijs
 Voor nadere informatie en/of bezichtigingen kunt 

€ 85,00 per m²/per jaar, te vermeerderen met BTW.
 u een afspraak maken met:



 Rodenburg Bedrijfsmakelaars


Huurbetaling
 Mr. H.F. de Boerlaan 32, 7417 DB DEVENTER


Per maand vooruit te betalen.
 Telefoon:     0570-745 245


 E-mail:        deventer@rodenburg.nl


Huurtermijn
 Internet:      www.rodenburg.nl

In overleg.
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Locatie
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Oost- en noord gevel aanzicht
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West- en zuidgevel aanzicht

Scheepvaartstraat 6  |  Deventer 6



Grondplan
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Situatieplan
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Mr. H.F. de Boerlaan 32  |  7417 DB Deventer

deventer@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  0570 745 245


