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Informatie 

 
Object 
winkelcentrum ‘t Forum te Assen 
 
Soort 
diverse winkelunits in winkelcentrum ‘t Forum 
 
Locatie 
winkelcentrum ‘t Forum is gelegen middenin het hart van Assen, aan het Koopmansplein. Winkelcentrum ‘t Forum vormt de 
verbinding tussen het winkelgebied aan het Koopmansplein en Mercuriusplein en de Oudestraat. Op het Koopmansplein 
vinden vele activiteiten plaats, waardoor winkelcentrum ‘t Forum door iedereen die een dagje shopt in Assen wel bezocht 
wordt. De diversiteit aan zaken is erg interessant. Zo heeft Plein 10 (grandcafé) haar zaak onlangs uitgebreid en vernieuwd, 
is Didi er gevestigd met een grote winkel. Overige huurder zijn o.a. Blokker, Lucardi, Holland & Barrett en verschillende 
zelfstandige ondernemers 
 
Oppervlakte 
Forum 16-20: ca. 362 m² bruto vloeroppervlak (front ca. 19 meter) 
Forum      23: ca.   94 m² bruto vloeroppervlak (front ca. 6 meter) 
Forum      25: ca. 112 m² bruto vloeroppervlak (front ca. 6 meter passage en ca. 6 meter Ceresstraat) 
Forum      30: ca.   86 m² bruto vloeroppervlak (front ca. 18) 
 
Parkeren 
in de omgeving is een ruim aanbod van parkeergarages o.a. Triade, Neptunus en Mercurius. Ook kan er aan de openbare 
weg geparkeerd worden (betaald) 
 

Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 



Informatie 

Opleveringsniveau 
De winkels worden aangeboden in de huidige staat. De voorzieningen (o.a. interieur, installaties etc.) zijn van eerdere 
huurders en mogen niet worden gebruikt. Reparatie, onderhoud en vervanging van deze voorzieningen is voor rekening van 
huurder 
 
Forum 16-20 
-systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen en heaters; 
-vinyl vloer; 
-CV-verwarming; 
-toilet met fontein; 
-pantry; 
-achteruitgang. 
 
Forum 23 
-heteluchtgordijn; 
-systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen; 
-deels vloerbedekking en deels pvc vloer; 
-toonbank; 
-paskamers; 
-toilet; 
-pantry. 
 
Forum 25 
-systeemplafond voorzien van TL-verlichting; 
-grindvloer; 
-CV-verwarming; 
-pantryblok; 
-toilet; 
-achteruitgang. 
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Informatie 

Forum 30 
-systeemplafond voorzien verlichting; 
-hout/laminaatachtige vloer; 
-verwarming; 
-pantry; 
-toilet. 
 
Huurvoorwaarden 
huurovereenkomst conform model ROZ 
huurperiode:  in overleg, maximaal 23 maanden 
opzegtermijn:  verhuurder heeft tussentijdse opzegmogelijkheden 
huurbetaling:  per maand bij vooruitbetaling 
huurprijs indexering:  jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het 
    CPI alle huishoudens (2015=100) 
Zekerheidsstelling: een waarborgsom/bankgarantie ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met de BTW 
 
Huurprijs 
Forum 16-20:  € 2.400,-- per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      23:  €    750,-- per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      25:  €    900,-- per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      30: €    700,-- per maand te vermeerderen met BTW 
 
Servicekosten 
Forum 16-20:  € 625,--   per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      23:  € 166,67 per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      25:  € 191,67 per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      30: € 145,--   per maand te vermeerderen met BTW 
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Promotiekosten  
Forum 16-20:  € 208,33 per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      23:  €   54,17 per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      25:  €   65,--  per maand te vermeerderen met BTW 
Forum      30: €   50,--  per maand te vermeerderen met BTW 

 
Aanvaarding 
in overleg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle informatie is geheel vrijblijvend en alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij 
geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 



Foto’s 
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Plattegrond 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 



Plattegrond Forum 16-20 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 

Circa 362 m² 



Plattegrond Forum 23 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 

Circa 94 m² 



Plattegrond Forum 25 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 

Circa 112 m² 



Plattegrond Forum 30 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 

Circa 86 m² 



Goadplan 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 



Situering 
Winkelcentrum ‘t Forum te Assen 



Contactgegevens 

 
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  
 
Inge Bos    
T: 06 –55 74 67 16 
E: i.bos@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.  
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