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Morgen aan de slag op je eigen werkplek! Samson Office Center (SOC) geeft je alle ruimte om je eigen vaste 
werkplek zo in te richten dat jij je er prettig voelt. Je kunt hier een of meerdere werkplekken huren.




Samson Office Center is een plek waar je rustig kunt werken, vergaderen of waar je met andere SOC-leden tijdens de 
lunch of een borrel van gedachten kunt wisselen. Een plek waar je de vrijheid hebt je eigen ding te doen, maar waar 
je ook gebruik kunt maken van alle faciliteiten die SOC je biedt. Zoeken naar een parkeerplaats is trouwens ook niet 
nodig. Er zijn er voldoende voor jou en je gasten en ze zijn gratis.




En al vinden we deze plek heel bijzonder, ons aanbod is heel simpel: je betaalt bij ons een vaste, lage prijs, waarvoor 
je van alle faciliteiten gebruik kunt maken. Onbeperkt, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. En 
mocht je om wat voor reden dan ook besluiten een andere werkplek te gaan zoeken, dan kan dat. Want bij SOC kun je 
per maand besluiten of je wilt blijven of gaan. Simpeler kan het niet.




Dit kantoorpand is onder interieur-architectuur afgebouwd en ingericht met oog voor detail. De ruimten zijn licht 
door toepassing van grote glaspuien en lage dan wel transparante scheidingswanden. Het uitzicht over de weilanden 
en de Zaan is zeer inspirerend.





Metrages:




Het pand is opgesplitst in verschillende zelfstandige kantoorunits variërend van 9 m2 tot maximaal 30 m2. Daarnaast 
zijn er in de kantoortuin op de eerste verdieping een aantal flexplekken beschikbaar. 

Voor meer informatie omtrent de actuele beschikbaarheid kunt u contact opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar. 

 



Parkeren:




Direct bij het pand zijn 10 eigen parkeerplaatsen gesitueerd. Tevens voldoende parkeermogelijkheden in de directe 
omgeving.
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Ligging en bereikbaarheid:




Het gebouw is gelegen op bedrijventerrein Noorderveld in Wormerveer. Kenmerkend voor dit bedrijventerrein is de 
diversiteit van ondernemingen en de goede bereikbaarheid middels diverse uitvalswegen en de N246. De op- en 
afritten van de Rijkswegen A7, A8 en de A9 bevinden zich in de nabije omgeving.





Indeling Begane grond:




Entree met trapopgang naar verdieping, vergaderruimte, keuken, kantoorruimte, toiletgroep (dames en heren 
separaat), technische ruimte en nog een kantoorruimte.





Indeling Verdieping:




Kantoortuin met lage separatiewanden en vaste kastenwanden, 5 kantoorruimten statafel met barkrukken, kopieer 
en printerruimte en een eigen postvak.





Inrichting niveau:




- Centrale verwarmingsinstallatie met in de wanden opgenomen plaatradiatoren

- Uitgebreide (indirecte) verlichtingsinstallatie

- Luxe sanitaire voorzieningen (dames- en herentoilet)

- Uitgebreide keukenvoorzieningen 

- Geïntegreerde kastenwanden

- Op maat gemaakt vast meubilair 

- Akoestische vloer- wand- en plafondafwerking

- Airco geconditioneerd
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Faciliteiten:




- State of art kantoor inrichting

- De werkplekken zijn v.v. ladeblok met internet aansluiting en/of wifi

- Ergonomische bureaustoel

- Eigen kastruimte- Normaal gebruik multifunctional (repro en scannen)

- Gas, water en elektra

- Koffie, thee, chocolademelk (automaat)

- Waterkoeler

- Lunchfaciliteiten (tussen half 1 en 1 dekken wij gezellig de lunchtafel)

- Beveiligd en eigen sleutel en alarmcode ( 24/7/365 toegankelijk ) 

- Schoonmaakkosten

- Afvalverwerking

- Beheerskosten

- Brandverzekeringskosten

- Optioneel: Flatscreen op arm ( € 10,- - /maand ) 

- Gebruik luxe vergaderkamer met 42” flatscreen ( € 20,-- /uur)





Huurcondities:




Huurprijs flexplek; € 273,- per maand per flexplek excl. BTW




Huurprijzen kantoorunits; vanaf € 408,- per maand excl. BTW




Overige huurcondities:




Servicekosten: Zijn inbegrepen in de huurprijzen.




Huurperiode: Per maand.




Opzegtermijn: Per maand. 




Zekerheidsstelling: Niet van toepassing.
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BTW: Indien huurder niet aan het “90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake 
zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief 
omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.




Goedkeuring 




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


