Objectinformatie
Leiden
Haarlemmerstraat 15

Algemeen
Te koop
Te koop in hartje centrum Leiden een prachtig Gemeentelijk Monument uit de 17e Eeuw (ca. 1650).
Het geheel betreft een winkelruimte (ca. 59 M²) met daarachter opslagruimten met een verdieping
erboven, alsmede een fraaie, goed gerestaureerde, woning boven de winkel.
Op goede en markante locatie aan het begin van de Haarlemmerstraat. (Gezien vanaf de
Blauwpoortsbrug c.q. het Centraal Station Leiden).
Het pand is nog voorzien van diverse originele details zoals: granieten vloeren, deuren, plafonds en
een prachtige beschoten kap etc.
Op eenvoudige wijze is een gastenverblijf te realiseren in de, achter de winkel, gelegen bebouwing
bestaande uit een opslagruimte met verdieping en het dakterras.
Het object heeft als bestemming “Centrum”.
Laden en lossen voor de deur toegestaan tot 11.00 uur.

Ligging en bereikbaarheid
Het pand bevindt zich middenin het historische centrum en het kern-winkelgebied. Naast de vele
gerenommeerde winkels, ligt het nabij de Haven (aan de Steenstraat/Turfmarkt), de 2-wekelijkse
markt, de centrale bibliotheek, restaurants, gezellige terrasjes maar ook bezienswaardigheden
Leiden is uitstekend bereikbaar, zowel met de auto, fiets, openbaar vervoer en per boot.
Centraal gelegen in een levendig deel van het mooie historische centrum van Leiden met veel
bezienswaardigheden o.a. molen de Valk, 3 musea’s, de Hooglandse Kerk, de Burcht liggen op een
steenworp afstand. Ook is Leiden een echte studentenstad met verschillende faculteiten.
In alle jaargetijden zijn er wel een tal van activiteiten te beleven in het bruisende hart. Hier een
kleine greep uit de jaarlijkse evenementen: lichtjesparade, sinterklaas, een kerstmarkt met een
ijsbaan, het Leids Film Festival, de museumnacht, open Monumentendagen, Leids Cabaret Festival,
verrassend winkelweekend en niet te vergeten ‘Het Leidens Ontzet”
Kortom een uitstekende locatie om juist hier te ondernemen “Leiden stad in ontwikkeling”.

Indeling en oppervlakte
De totale oppervlakte van begane grond winkel/bergingen/dagverblijf en een opslagruimte alsmede
het magazijn is ca. 160 m² (BVO).
Het woonhuis heeft een totale oppervlakte van circa 120 m².
De genoemde maatvoering kan afwijken.
De totale perceelsoppervlakte bedraagt 190 m² eigen grond.
Indeling: (winkel)ruimte circa 59 m²: achter de winkel bevinden zich achtereenvolgens een
dagverblijf, opslagruimte(n) en een magazijn. Boven het magazijn bevindt zich nog een ruimte en
eventueel een dakterras. Totaal ca. 117 m², Daarnaast is achter de winkelruimte nog een
plaats/tuintje aanwezig van circa 20 m².
Er is een mogelijkheid om de binnenplaats dicht te maken en bij de winkelruimte te trekken samen
met de bergingen, dan wordt de winkelruimte in totaal ca. 189 m².
Een andere optie is om door de winkel een achterhuis te ontsluiten en dit te realiseren in de
magazijnruimten en de ruimte boven het magazijn.
Op de verdieping aan de Haarlemmerstraat bevindt zich een prachtige bovenwoning. Deze is
uitsluitend via de winkelruimte te bereiken.
De woning op de 1e- en 2e verdieping is voorzien van woonkamer met grote kast (voormalige
bedstede), een royale woon/eetkeuken met L-vormig blad vzv alle inbouwapparatuur en daartussen
een ruime, moderne badkamer deze is voorzien van een inloopdouche, ligbad, wastafelmeubel en
toilet.
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Op de 2e verdieping bevinden zich slaapkamers onder de kap en een douchegelegenheid.
In 2000 is de bovenwoning gerestaureerd met behoud van de monumentale details en is ook de
kap vernieuwd en geïsoleerd.

Parkeervoorzieningen
In de directe omgeving is het betaald parkeren en voor vergunninghouders.
Op loopafstand bevinden zich 3 grote parkeergarages. Ook is vanaf het grote parkeerterrein
Haagweg de stad eenvoudige te bereiken doormiddel van gratis pendelbussen. Parkeren in de
parkeergarages en parkeerterreinen, is betaald parkeren en/of vergunninghouders. Diverse
busverbindingen stoppen om de hoek en op korte loopafstand bevindt zich het Centraal Station.
Ook zijn er veel goede, bewaakte stallingfaciliteiten voor fietsen, brommers en scooters, veelal gratis.

Wijze van oplevering en opleveringsniveau
Het gehele pand wordt leeg opgeleverd.

Vraagprijs
De vraagprijs voor het geheel bedraagt € 795.000,= kosten koper.
Koopovereenkomst
Het koopcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden.
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Foto’s

4
www.immo-rijnstede.nl

5
www.immo-rijnstede.nl

6
www.immo-rijnstede.nl

7
www.immo-rijnstede.nl

Kadastrale kaart
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Tekeningen (aan alle tekeningen kunnen geen rechten worden ontleent)
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Bestemmingsplan
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Artikel 4 Centrum
4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor centrumdoeleinden. Onder deze
bestemming zijn toegestaan:



























detailhandel;
ondergeschikte horeca van categorie 1;
wonen;
aan-huis-verbonden beroeps-/bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens bestemd voor maatschappelijke
voorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' tevens bestemd voor dienstverlening;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens bestemd voor kantoren;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - galerie'
tevens bestemd voor galeries;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - sport en recreatie' tevens
bestemd voor sport en recreatieve voorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' tevens bestemd voor
horecabedrijven van categorie 1;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca 1*' tevens bestemd
voor horecabedrijven van categorie 1*;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2' tevens bestemd voor
horecabedrijven van categorie 2;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3' tevens bestemd voor
horecabedrijven van categorie 3;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca 3*' tevens bestemd
voor horecabedrijven van categorie 3*;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - ondergrondse horeca 3*'
tevens bestemd voor een horecabedrijf van categorie 3* in de bestaande ondergrondse
werfkelders;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' tevens bestemd voor
horecabedrijven van categorie 4;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5' tevens bestemd voor
horecabedrijven van categorie 5;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 7' tevens bestemd voor
horecabedrijven van categorie 7;
ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is wonen niet toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2 uitgesloten' is een horecabedrijf
van categorie 2 niet toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding 'tuin' tevens bestemd voor een tuin;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kelder' tevens bestemd
voor een kelder met bijbehorende ontsluiting ten behoeve van fietsenstalling,
bergruimte, detailhandel en opslag;
ter plaatse van de aanduiding 'terras' tevens bestemd voor een terras;
ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' tevens bestemd voor een
onderdoorgang;
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met de daar bijbehorende tuinen, erven, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen
ten dienste van het laden en lossen, (ondergrondse) fietsenstallingen, voet- en fietspaden,
groenvoorzieningen, water, speelruimte, nutsvoorzieningen en leidingen;
met dien verstande dat tevens de bijbehorende gronden buiten het bebouwingsvlak voor de
functies genoemd onder a tot en met t zijn bestemd.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwen binnen het bouwvlak

Voor het bouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:
























het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
in afwijking van het bepaalde onder a. mag ter plaatse van de aanduiding 'maximaal
bebouwingspercentage (%)' het ter plaatse aangegeven bebouwingspercentage niet
worden overschreden;
hoofdgebouwen dienen aaneengesloten te worden gebouwd;
hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen de bebouwingsgrenzen worden opgericht;
hoofdgebouwen dienen in de voorgevelrooilijn te worden gebouwd;
zijgevels van hoofdgebouwen mogen niet (gedeeltelijk) worden verwijderd;
de goothoogte van hoofdgebouwen mag niet minder respectievelijk meer bedragen
dan ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m)', 'maximum goothoogte
(m)' is aangegeven;
de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet minder respectievelijk meer bedragen
dan ter plaatse van de aanduiding 'minimum bouwhoogte (m)', 'maximum bouwhoogte
(m)' is aangegeven;
indien op de kaart geen maximale bouwhoogte is aangeven , mag de bouwhoogte van
hoofdgebouwen met een kap niet meer dan 3,5 meter meer bedragen dan de feitelijke
goothoogte;
de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag, indien voorgenoemde
bouwwerken zijn vastgebouwd aan een hoofdgebouw, niet meer bedragen dan 0,25
meter boven de vloer van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw. De bouwhoogte
van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2,7 meter;
bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden
gebouwd;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter
bedragen;
indien de bestaande hoogten meer bedragen dan maximaal is toegestaan op grond van
het bepaalde in dit artikel, dan betreffen de bestaande hoogten de maximale hoogten;
ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag op de begane grond geen
bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste
verdiepingsvloer met dien verstande dat in geen geval bebouwing mag worden
opgericht tot een hoogte van 2,5 meter;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een
overkapping worden gebouwd;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kelder' mag een
ondergrondse kelder worden gerealiseerd met een maximale diepte van 4 meter;
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ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoofdtoegang' moet de
hoofdtoegang van het desbetreffende gebouw gesitueerd zijn;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - peilgebied A' wordt voor
het bepalen van de maximale goot- en bouwhoogte het peil als bedoeld in artikel
2.14 gemeten vanaf de toegang van het perceel Aalmarkt 16;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - peilgebied B' wordt voor
het bepalen van de maximale goot- en bouwhoogte het peil als bedoeld in artikel
2.14 gemeten vanaf de toegang van het perceel Aalmarkt 17;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - peilgebied C' wordt voor
het bepalen van de maximale goot- en bouwhoogte het peil als bedoeld in artikel
2.14 gemeten vanaf de toegang van het perceel Breestraat 66;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - peilgebied D' wordt voor
het bepalen van de maximale goot- en bouwhoogte het peil als bedoeld in artikel
2.14 gemeten vanaf de toegang van het perceel Breestraat 70.

4.2.2 Bouwen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen buiten het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:







de gronden buiten het bouwvlak mogen volledig worden bebouwd;
de bouwhoogte van gebouwen en bijbehorende bouwwerken mag, indien voornoemde
bouwwerken zijn vastgebouwd aan een gebouw binnen het bouwvlak, niet meer
bedragen dan 0,25 meter boven de vloer van de eerste bouwlaag van het binnen het
bouwvlak gebouwde gebouw;
de hoogte van vrijstaande gebouwen en bijbehorende bouwwerken mag niet meer
bedragen dan 2,7 meter;
de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter
bedragen.

4.2.3 Bouwwerken op terrassen

In afwijking van de overige bepalingen van artikel 4.2 mogen ter plaatse van de aanduiding
'terras' geen bouwwerken worden opgericht.
4.2.4 Stoepen

Gronden gelegen tussen de voorgevelbouwgrens en de bestemming Verkeer mogen
uitsluitend bebouwd worden met stoeppalen, plaveisel en ingangspartijen zoals
trappenhuizen, een en ander passend bij het aangrenzende hoofdgebouw.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Bouwwerken geen gebouw zijnde

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in artikel 4.2.2 onder d. voor de bouw van erf- of terreinafscheidingen langs de
wegzijde tot maximaal 3 meter hoogte.
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4.3.2 Bouwwerken op terrassen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in artikel 4.2.3 voor het oprichten van een bouwwerk, geen gebouw zijnde ter
plaatse van de aanduiding 'terras' mits:








het verkeer hierdoor niet onevenredig wordt gehinderd;
het bouwwerk voldoet aan de Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2016;
de hoogte niet meer bedraagt dan 2 meter, met uitzondering van parasols, waarvoor
een maximale hoogte van 4,50 meter geldt;
dit aanvaardbaar is binnen de stedenbouwkundige structuur;
de openbaarheid van het gebied niet onevenredig wordt benadeeld;
de karakteristieke of monumentale waarden van de direct aan het terras grenzende
panden niet worden aangetast;
de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig
worden aangetast.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Wonen







wonen is uitsluitend toegestaan op de verdiepingen;
in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'wonen' wonen
tevens toegestaan op de begane grond;
de begane grond van de hoofdgebouwen is in afwijking van het bepaald in sub a,
uitsluitend voor woondoeleinden bestemd, voorzover het bestaande of nieuw
aangebrachte zelfstandige entrees en trappenhuizen naar bovenwoningen betreft;
de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroeps-/ bedrijfsactiviteit is toegestaan,
met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning mag
worden gebruikt ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf. Uitsluitend
activiteiten van milieucategorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.

4.4.2 Niet-woonfuncties






niet-woonfuncties zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond;
in afwijking van het bepaalde onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van wonen - niet-woonfuncties tevens op verdieping toegestaan' nietwoonfuncties tevens op de eerste verdieping toegestaan;
in afwijking van het bepaalde onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van wonen - niet-woonfuncties tevens op alle verdiepingen toegestaan' nietwoonfuncties tevens op alle verdiepingen toegestaan.

4.4.3 Horeca





horecabedrijven zijn uitsluitend toegestaan van de categorie, zoals op de
planverbeelding voor het desbetreffende perceel is aangegeven en als bedoeld in
artikel 1.48;
in afwijking van het bepaalde onder a zijn, indien op de verbeelding een horeca
categorie is aangegeven, tevens activiteiten toegestaan uit een lagere horeca categorie
dan de aangegeven categorie maar tot maximaal horeca van categorie 3 en met
uitzondering van horeca van categorie 1*;
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ter plaatse van de aanduiding 'maximum - netto 100 m2 vloeroppervlakte ten behoeve
van horeca' mag het netto vloeroppervlakte ten behoeve van horeca niet meer
bedragen dan 100 m2 netto;
ter plaatse van de aanduiding 'maximum - netto 3000 m2 vloeroppervlakte ten
behoeve van horeca' mag het netto vloeroppervlakte ten behoeve van horeca niet meer
bedragen dan 3000 m2 netto;
Ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in artikel 4.1 onder b. is uitsluitend toegestaan
onder de volgende voorwaarden:
o het oppervlakte van de horeca mag niet meer dan 100 m2 en 30% van de
bedrijfsvloeroppervlakte bedragen;
o de toegang tot de horeca-activiteit is dezelfde als van de winkel;
o de ondergeschikte horeca-activiteit moet binnen de winkel duidelijk te
onderscheiden zijn van de winkelfunctie;
o de horeca-activiteiten mogen niet worden uitgeoefend buiten de openingstijden
van de winkel.

4.4.4 Stoepen

Voorzover deze gronden zijn gelegen tussen de voorgevelbouwgrens en de bestemming
Verkeer en de breedte daarvan niet meer bedraagt dan 1,5 m, zijn zij bestemd voor privé-stoep
bij het aangrenzende hoofdgebouw.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Wonen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in 4.4.1 onder a ten behoeve van het realiseren van woonruimte op de begane grond,
mits:




de woonruimte gerealiseerd wordt in achterhuizen of daarmee gelijk te stellen ruimtes;
het winkelfront daardoor niet wordt onderbroken;
het niet mogelijk is om deze ruimtes te gebruiken ten behoeve van detailhandel
vanwege de monumentale, karakteristieke of bouwhistorische waarden van het pand.

4.5.2 Niet-woon functies

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor:


het afwijken van het bepaalde in 4.4.2 onder a ten behoeve van de vestiging van
detailhandel op de verdieping, mits:
o de detailhandel op de verdieping aansluitend is aan de begane grond;
o de vestiging van detailhandel op de verdieping niet tot gevolg heeft dat de
woonfunctie in het pand niet langer wordt of kan worden uitgevoerd, met dien
verstande dat tenminste één verdieping - niet zijnde een kapverdieping - voor
het wonen in gebruik zal blijven;
o bestaande trappenhuizen en opgangen naar verdiepingen gehandhaafd zullen
blijven;
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o



aangetoond is dat uitbreiding op de begane grond niet mogelijk is in verband
met het ontbreken van bijbehorend te bebouwen achtererf of daarmee gelijk te
stellen omstandigheden;
het bepaalde in 4.1 onder f. ten behoeve van vestiging van dienstverlening op gronden
zonder aanduiding 'dienstverlening', mits:
o het betreffende bedrijf qua bedrijfsvoering en ruimtelijke uitstraling gelijk
gesteld kan worden met een winkel, hetgeen kan blijken uit het tevens
uitoefenen van detailhandel;
o geen sprake is van een onevenredige concentratie van dergelijke bedrijven;
o de bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging niet meer dan 100 m2 zal bedragen.

4.5.3 Terrassen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van het realiseren van een terras bij een horecabedrijf
buiten de aanduiding 'terras', mits:





het verkeer hierdoor niet onevenredig wordt gehinderd;
geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van het bepaalde in artikel
4.3.2;
het woon- en leefklimaat niet onevenredig zal worden aangetast, met dien verstande
dat in ieder geval sprake moet zijn van een akoestisch aanvaardbare situatie;
de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig
worden aangetast.
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u
toch nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw
voorstel hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of
uw voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de
Randstad, met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van
hoofdwegen. Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg
veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen
ten opzichte van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die
to the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale
overheden. Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd
is. IMMO Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en
non-profit organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is
in de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan
zijn met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet
meer aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de
huisvesting van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische
vastgoed. Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op
omgevingsveranderingen zijn essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij
uw onafhankelijke adviseur voor een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot
het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
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