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Mercado Groningen

Wij zoeken één of meer ondernemers om invulling te geven aan deze unieke nieuwe hotspot in de Groninger binnenstad. 

Mercado; een fantastisch gebouw met overdekte winkelruimte van internationale allure. 

Object

Rode Weeshuisstraat 4 (9712 ET) in Groningen, https://mercadogroningen.nl/

Soort

winkelruimte/daghorecaruimte te huur. 

Locatie

In de historische Rode Weeshuisstraat en Stalstraat, gelegen tussen de Oude Ebbingestraat en Oude Boteringestraat op steenworp afstand 

van de Grote Markt. 

In de directe omgeving zorgen de volgende bedrijven en organisaties voor een levendig stuk publieke binnenstad; het Groot Handels Huis 

(https://hetgroothandelshuis.nl), Laif & Nuver (https://www.laifennuver.nl/), Jumbo, Albert Heijn, La Place en de RUG. 

Op de verdiepingen komen 41 luxe appartementen en exclusieve penthouses met getrapte royale groene terrassen en buitenruimtes. 

Oppervlakte BVO VVO

Begane grond: 804 m² 788 m²

Entresol*: 80 m² 71 m²

Totaal: 884 m² 859 m²

* grootte/omvang van de entresol door huurder in te vullen. Weergegeven entresol is indicatief. 

Aan de westzijde, de Stalstraat, is er mogelijkheid tot een terras van ca. 100 - 150 m². 

Frontbreedte

Mercado staat vrij en wordt omringd door de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat. Globaal is de plattegrond ca. 35 x 27 meter en omdat het 

gebouw ontwikkeld wordt zonder “achterkant” is er een frontbreedte van in totaal ca. 100 meter! 

Plafondhoogte

Ca. 5,9 meter en een vrije hoogte van ca. 5,1 meter.
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Mercado Groningen

Opleveringsniveau

In overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Opleveringsdatum

In de loop van 2022. 

Huurvoorwaarden (Huurovereenkomst conform model ROZ) 

Huurperiode: 10 jaar 

Verlenging: met telkens 5 jaar

Opzegtermijn: 1 jaar

Huurbetaling: per maand bij vooruitbetaling

Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens (2015=100)

Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, vermeerderden met de btw

Aanvaarding

In overleg

Huurprijs

In overleg

Ontwikkelaars

Mercado is een project van: 

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden.
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Plattegrond
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Bron: Locatus

Goadplan
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Bron: Google Maps

Situering



Mercado Groningen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars

Ubbo Emmiussingel 37

Postbus 1330

9701 BH Groningen

T: 050 - 311 30 31

E: info@kooistrafeenstra.nl

Igor Feenstra Francina Kalfsbeek 

06 – 29 04 50 69 06 – 23 34 19 01

ipf@kooistrafeenstra.nl f.kalfsbeek@kooistrafeenstra.nl

Disclaimer
Deze informatie is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is met zorg 

samengesteld. Opdrachtgever en/of adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid van deze gegevens. Deze informatie mag niet als grondslag voor een 

overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verhuurprocedure ter zake dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te 

veranderen. Opdrachtgever behoudt het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug te trekken, welke niet 

zal leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding. Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever.

Contactgegevens

mailto:info@kooistrafeenstra.nl
mailto:ipf@kooistrafeenstra.nl
mailto:f.kalfsbeek@kooistrafeenstra.nl

