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Omschrijving  

De Lier is een plaats in de provincie Zuid- Holland. De plaats telt circa 17.900 inwoners. Tot 

2004 was De Lier een zelfstandige gemeente, maar door een gemeentelijke herindeling ging 

deze op in de gemeente Westland, samen met de gemeenten Monster, Naaldwijk, ’s-

Gravenzande en Wateringen. De gemeente Westland heeft zo’n 100.000 inwoners.  

De Lier heeft een divers aanbod aan winkels die veelal gelegen zijn aan de Hoofdstraat, dit 

is de winkelstraat / centrum van De Lier. Door de komst van de Jumbo en de Albert Heijn op 

het Oranjeplein kan de consument in de Lier terecht voor een compleet aanbod aan 

(dagelijkse) boodschappen.  

Het winkelcentrum gelegen aan het Oranjeplein bevat o.a. circa 2.800 m2 bvo aan winkel- en 

overige commerciële ruimten ten behoeve van de Jumbo, Kruidvat en twee overige 

winkelruimten, daarnaast zijn ook appartementen gelegen boven de Jumbo. De 

appartementen zijn verkocht aan Arcade wonen en verschillende particulieren Ten behoeve 

van het winkelende publiek zijn er circa 140 parkeerplaatsen (blauwe zone) op het maaiveld 

aanwezig. Ten behoeve van de bewoners van de appartementen zijn in de ondergrondse 

parkeerkelder 69 parkeerplaatsen beschikbaar.  

Momenteel is 1 winkelruimte per direct beschikbaar à 382 m2 bvo (Oranjeplein 42, 

voormalige Rabobank).  

Bij interesse kunnen partijen in overleg de huurvoorwaarden van een winkelruimte nader 

bepalen. 
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Verhuurtekening Oranjeplein 42 

  

Kenmerken 

Soort bouw:    Nieuwbouw  
Locatie:     Amliahove in de Lier    
Bestemming:     Kantoor en/of Detailhandel 
Woningen:     ca. 36 appartementen  
Projectgrootte:   ca. 2.800. m2 commerciële ruimten  
Oplevering:    Reeds opgeleverd 
Parkeerplaatsen:    ca. 140 parkeerplaatsen blauwe zone  

 

Locatie & bereikbaarheid 

De winkelruimten liggen aan een groot parkeerplein, achter de hoofdstraat. Aan dit 

parkeerplein ligt ook de (nieuwe) Albert Heijn gevestigd.   

Het winkelcentrum is per auto, fiets, te voet en per openbaar vervoer uitstekend te bereiken. 

Naast de parkeergelegenheid in en rondom het centrum zijn circa 140 openbare (blauwe 

zone) parkeerplaatsen op het maaiveld beschikbaar. De parkeerplaatsen zijn eigendom van 

de gemeente Westland.  
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Huurvoorwaarden & oplevering 

Op aanvraag (o.m. in casco-staat, afbouw door huurder, volgens afbouwreglement).  

 

Meer informatie 

 

Rialto Vastgoedontwikkeling B.V.  

I. (Ilona) Janssen MSc.  

B Victorialaan 15, 5213 JG 's-Hertogenbosch 

P Postbus 3009, 5203 DA 's-Hertogenbosch 

T +31(0)73-7511788 (kantoor) 

M +31(0)6-27399110 

E verhuur@rialtovastgoed.nl 

I www.rialtovastgoed.nl 

 

Disclaimer: Alle informatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
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