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OBJECTINFORMATIE 
LEEGHWATERLAAN 79-80 

‘S HERTOGENBOSCH 
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OBJECTOMSCHRIJVING 

 
WINKEL / KANTOOR / RESTAURANT op een uitstekende zichtlocatie in het Paleiskwartier van ’s 
HERTOGENBOSCH op de wandelroute van en naar station en Paleis van Justitie een ruimte van ± 
110 m2 BVO. 

 
AFMETINGEN:  
Winkelruimte/ Kantoor / Horeca / Dienstverlening ± 110 m2 BVO. 
Eventueel op te delen in 2 units met een gezamenlijk gebruik van pantry en toiletten 
 
BOUWAARD: 
Betonvloer, stalen pui, systeemplafond. 
 
INDELING: 
Entree, pantry en toiletruimte (30 m2), kantoor/winkel ruimte ( 43 m2), kantoor/winkelruimte  (37 
m2). 
 
INSTALLATIES: 
Gas, water, elektriciteit. 
 
OPLEVERINGSNIVEAU 
Systeemplafond 
Databekabeling 
Gemeenschappelijke pantry en toiletten 
 
BIJZONDERHEDEN: 
* Perfecte A1 locatie aan doorgaande weg naar station en centrum van ‘s Hertogenbosch 
* Commerciële ruimte in het zakenkwartier en onderwijscampus van 's-Hertogenbosch op circa 150 
Meter afstand van de ingang van het Centraal Station. 
* Winkels en restaurants in nabijheid gelegen 
* Eventueel te huur in units vanaf 37 m2 met gezamenlijk gebruik van pantry en toiletten 
* Brede toepassing van bestemmingsgebruik is mogelijk en elk gebruik zal worden getoetst aan de 
vrij ruime richtlijnen van gemeente  ’s Hertogenbosch. 
* BTW ( Huurder verklaart dat hij/zij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties in 
het object zal verrichten) 
* Huurtermijn (5 jaar, te verlengen met optieperiode van 5 jaar) In overleg 
* Huurbetaling (Per maand vooruit) 
* Zekerheidsstelling (Financiële zekerheid te stellen door huurder ter grootte van een kwartaal 
betalingsverplichting) 
* Commerciële ruimte in het zakenkwartier en onderwijscampus van 's-Hertogenbosch op circa 150 
Meter afstand van de ingang van het Centraal Station. 
 
Bestemming  

Bestemmingsomschrijving 
De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
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a. kantoren, uitsluitend op de verdieping; 
b. wonen in de vorm van gestapelde woningen en bijzondere woonvoorzieningen, uitsluitend 
op de verdieping, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten' zijn kantoren in afwijking van het 
bepaalde onder a niet toegestaan; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is wonen in afwijking van het bepaalde 
onder b niet toegestaan; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens maatschappelijke, recreatieve en 
culturele voorzieningen en voorzieningen voor het houden van congressen, vergaderingen en 
opleidingen; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' tevens horeca van categorie 1 zoals 
vermeld in de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Horeca-activiteiten; 
g. horeca tot en met categorie 3 zoals vermeld in de bij deze regels als bijlage behorende Staat 
van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond; 
h. detailhandel, uitsluitend op de begane grond; 
i. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;  
j. ambachtelijke bedrijvigheid, uitsluitend op de begane grond; 
k. parkeervoorzieningen; 
l. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, 
verkeersvoorzieningen, groen en groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige 
voorzieningen, toegangsruimten, bergingen, terrassen, tuinen, erven en terreinen. 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 

Voorbehoud : Definitieve goedkeuring eigenaar/verhuurder 

 

 

BIJLAGEN 

 

Kadastrale gegevens 

 

Tekeningen 
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