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TE HUURTE HUUR HORECAPAND

Pauwstraat 6, Arnhem € 72.500,-- per jaar

Oppervlakte: 444 m2
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Aan de Pauwstraat die de drukke Jansstraat 

verbindt met de Korenmarkt bevindt zich in dit 

monumentale pand deze veelzijdige horecaruimte.

De ruimte heeft een open en speelse uitstraling 

doordat de 4 verdiepingen worden gekenmerkt 

door verschillende indelingen en hoogten en met 

elkaar in verbinding staan door middel van een 

vide. Daarnaast beschikt het object over een ruime 

kelder die uitstekend te gebruiken is als wijnkelder 

of voor groepen/private dining.

Tevens zijn er ruime terrasvoorzieningen aan de 

straatzijde.

ALGEMEEN
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OBJECT EN OPPERVLAKTE

OPPERVLAKTE:

Het totale oppervlakte bedraagt ca. 444 m² (VVO) 

verdeeld over:

Begane grond : ca. 147 m²;

1e verdieping : ca. 49 m²;

2e verdieping : ca. 89 m²;

3e verdieping : ca. 94 m²

Kelder : ca. 65 m²

FRONT:

Ca. 7 meter.

BOUWJAAR:

1875.
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LOCATIE

Het object bevindt zich in het horecaconcentratiegebied van Arnhem met in de directe 

omgeving een rijke mix aan cafés, clubs, hotels, restaurants, koffiezaken en de Vue 

bioscoop. Vanaf het NS-station en  busstation Willemsplein lopen veel bezoekers van 

het centrum via de Jansstraat, vanaf de Jansstraat is het object goed zichtbaar is. 

Kortom de ligging van het object is zeer goed grenzend aan het kernwinkelgebied.

PARKEREN 

Op nog geen 400 meter afstand bevindt zich onder het station Parkeergarage Centraal 

met meer dan 1.000 parkeerplaatsen. Ook liggen op slechts enkele minuten lopen de 

Blauwe Golven waar bezoekers van het centrum kunnen parkeren (betaald).

LOCATIE / PARKEREN
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OPLEVERINGSNIVEAU

OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd in de huidige staat voorzien van 

onder andere:

- Toiletgroepen (Begane grond en 3e verdieping);

- Vetvangput;

- CV-installatie met radiatoren;

- Voorbereiding voor afzuiginstallaties;

- Personenlift;

- Horecalift.

Het object zal casco worden verhuurd, wat inhoudt dat alle 

onderhoud, reparatie en vervanging van de aanwezige 

voorzieningen geheel voor rekening van huurder komt. Aan het 

einde van de huurovereenkomst dienen zaken goed 

functionerend, behoudens gebruikelijke slijtage, om niet terug 

geleverd te worden aan verhuurder.
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HUURGEGEVENS

HUURPRIJS

€ 72.500,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een 

huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria 

zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor 

verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt 

gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN

Huurder dient voor eigen rekening contracten met nutsbedrijven 

af te sluiten voor de levering en het verbruik van gas, water en 

elektra.

HUURTERMIJN

Huurperiode van 5 jaar gevolgd door verlengingstermijnen van 

telkens 5 jaar.

OPZEGTERMIJN

12 maanden.

HUURBETALING

De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden 

voldaan.

ZEKERHEIDSTELLING

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 

huur en BTW.

HUURINDEXATIE

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de 

huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de 

consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI "Alle huishoudens" 

(2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS).

HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is 

vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2022, 

inclusief de algemene bepalingen.

AANVAARDING

In overleg, verhuur geschiedt onder voorbehoud gunning 

verhuurder.
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BESTEMMING

BESTEMMING

De locatie valt onder het vigerende bestemmingsplan 

'Binnenstad en Singels' met bestemming 

'Centrumdoeleinden-III'. Dit staat onder andere het 

gebruik toe als:

- Horeca-A, -B, -C en -E;

- Detailhandel;

- Dienstverlenende bedrijven;

- Maatschappelijke doeleinden;

- Publiekgerichte kantoren;

- Amusementsbedrijven.

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en 

voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor of bij de 

gemeente Arnhem, dan wel via de website van 

Ruimtelijke Plannen.
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PLATTEGRONDEN
BEGANE GROND
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PLATTEGRONDEN
SOUTERRAIN
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PLATTEGRONDEN
1E VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN
2E VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN
3E VERDIEPING
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CONTACT

Pauwstraat 6, Arnhem

NADERE INFORMATIE EN/OF BEZICHTIGING:

DK MAKELAARS ARNHEM

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

DK MAKELAARS NIJMEGEN

Oranjesingel 60

6511 NX Nijmegen

(024) 203 70 60

info@dkmakelaars.nl

www.dkmakelaars.nl

Routebeschrijving

Vossenstraat 6 (Rozet Centre)

6811 JL Arnhem

(026) 363 84 94

info@dkmakelaars.nl

www.dkhorecamakelaars.nl

Routebeschrijving

mailto:info@dkmakelaars.nl
https://dkmakelaars.nl/
https://www.google.com/maps/place/Oranjesingel+60,+6511+NX+Nijmegen/@51.84314,5.8644037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7085acfdcaad7:0xee10125d862f61de!8m2!3d51.84314!4d5.8665977?hl=nl-NL
mailto:info@dkmakelaars.nl
https://dkmakelaars.nl/
https://www.google.com/maps?ll=51.979968,5.904394&z=16&t=m&hl=nl-NL&gl=NL&mapclient=embed&q=Vossenstraat+6+6811+JL+Arnhem
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