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KENMERKEN

& SPECIFICATIES

Hueseplein 9 & 10 te Amstelveen

Beleggingsobject, winkel en 
dubbele bovenwoning

Bouwjaar  circa 1956
Vraagprijs € 925.000,-- k.k.



OMSCHRIJVING
Op een uitstekende zichtlocatie, nabij de winkels van de Van der Hooplaan en het 
Amstelveense Stadhart gelegen verhuurde winkelruimte en een leeg op te leveren, 
gerenoveerde dubbele bovenwoning.



De winkelruimte heeft voldoende parkeerruimte voor de deur ( blauwe zone) en is omgeven 
met o.a een makelaarskantoor, een snackbar, Domino's pizza, een apotheek, een 
notariskantoor, een hypotheek en advocaten kantoor.






De bedrijfsruimte en de bovenwoning hebben beide hun eigen entree, zijn kadastraal 

gesplitst en maken deel uit van een "slapende" VVE. Beide eenheden hebben hun 
eigen meterkast en eigen c.v. installatie.





 Oppervlakten:





 Bedrijfsruimte Hueseplein 9: Overeenkomstig de NEN 2580 meetinstructie bedraagt het 

vloeroppervlakte circa 94 M2. VVO bedraagt 80,38 m2.




Volgens verkregen informatie is de bestemming Gemengd II en zijn o.a kantoor- 
maatschappelijke - en dienstverlenende voorzieningen  alsmede wonen toegestaan. 
Horeca is niet toegestaan. Voor actuele informatie, een uitgebreide 
bestemmingsomschrijving en voor het nagaan of het object voor koper geschikt is 
qua bestemming, verwijzen wij u naar de Gemeente Amstelveen, afdeling Ruimtelijke 
Ordening.





 Appartement Hueseplein 10: Overeenkomstig de NEN 2580 meetinstructie bedraagt het 

vloeroppervlakte circa 100 M2.





 Kadastrale gegevens:





 Bedrijfsruimte:   Gemeente Amstelveen, sectie M, nummer 5812, index nummer 1



 Appartement:    Gemeente Amstelveen, sectie M, nummer 5812, index nummer 2







 Huursituatie: 




De bedrijfsruimte is op dit moment verhuurd, het appartement wordt vrij van huur 
opgeleverd.




De huuropbrengst  € 1632,-- per maand.  De huurovereenkomst is aangegaan voor 
een periode van 5 jaar plus 5 jaar, de eerste periode eindigende op 31-12-2022.
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KADASTRALE KAART



EPA CERTIFICAAT 9



EPA CERTIFICAAT 10



INTERESSE?

Heemraadschapslaan 96 B

1181 VC Amstelveen




020- 2240600


amstelveen@petersenpartners.nl

www.petersenpartners.nl

Keizersgracht 451 HA

1017 DK Amsterdam




020- 22 500 33


info@petersenpartners.nl

www.petersenpartners.nl


