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TE HUUR



Omschrijving
WINKELRUIMTE OP NIVEAU! "De Boreel", Boreelplein 
te Deventer




In 1997 verlieten de laatste militairen De Boreel en 
werd de sleutel toevertrouwd aan de gemeente 
Deventer. En nu is het historische gebouw 
getransformeerd tot een inspirerende locatie 
waarop Deventer als vanouds trots kan zijn. En een 
locatie die ook ú als ondernemer uitgelezen 
kansen biedt.




Het gebouw "De Boreel" is gelegen aan het 
Boreelplein te Deventer met een directe toegang 
tot de oude monumentale binnenstad van 
Deventer en op ca. 5 minuten loopafstand van het 
NS-station en busstation. Met eigen vervoer is de 
locatie ook goed te bereikbaar vanuit alle 
windstreken. In de kelder van de 
nieuwbouwontwikkeling achter het 
kazernegebouw is een parkeergarage gesitueerd 




(Q-park) met 660 parkeerplaatsen.




In de omliggende winkelruimten is een groot aantal 
gerenommeerde winkelformules gevestigd, 
waaronder, Bever Buitensport, Media Markt, 
Jumbo, Kruidvat, Bristol, DAKA, Schaap Optiek, 
Simit Sarayi, Tui, Shoeby, Wilma's Linnenshop en Mini 
Boss.




Tevens zijn er in het gebouw 2 gerenommeerde 
reasaurants gevestigd; Yume Sushi en Grill en 
Restaurant 't Zusje




Al deze gevestigde namen zorgt voor een grote 
aantrekkingskracht en toeloop van winkelend 
publiek van en naar de oude binnenstad 
(kernwinkelgebied) en Boreelplein en vice versa, te 
midden waarvan de winkelruimten aan de 
Houtmarkt en Pikeursbaan zijn gelegen.
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De voor verhuur beschikbare winkelruimten zijn 
gelegen ter plaatse van de begane grond en 1e 
verdieping:




• Begane grond, 1 unit, groot ca. 414 m²

• 1e verdieping, 1 unit, groot ca. 527 m²




Het is mogelijk de begane grond met de 1e 
verdieping te verbinden!




De entree van de winkelruimten is gesitueerd aan 
de voor- en achterzijde en heeft een bijzonder 
hoogwaardige uitstraling.




Bovengenoemde oppervlakten zijn verhuurbare 
vloeroppervlakten (v.v.o.) exclusief omslag 
algemene en gemeenschappelijke ruimten.




De winkelruimten zullen "casco" worden 
aangeboden.




Huurprijs:

Nader overeen te komen
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Locatie
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Bereikbaarheid



















Parkeren
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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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


