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Diverse kantoorruimtes te huur bij Tribes aan het Raamplein in het centrum van Amsterdam. Tribes is een zeer unieke
en flexibele kantoorconcept voor ambitieuze ondernemers. In dit monumentale kantoorgebouw, gebouwd in 1899,
kunt u verschillende werkplekken huren met ongekend veel mogelijkheden. U bepaalt zelf hoe u wilt werken, of u nu
een paar maanden, een jaar of langer een werkplek nodig heeft, het is allemaal mogelijk bij Tribes. Dit is dé locatie
voor de echte ondernemers, een ware boost voor uw netwerk, mensen met dezelfde drive, kracht en ambitie. Tevens
biedt het een bijzonder representatief en kwalitatieve uitstraling en vormt zeker een professioneel visitekaartje voor
jouw bedrijf.
Het gebouw ligt in de Amsterdamse Jordaan en is makkelijk bereikbaar met de auto, via de snelweg A4 en de A10 die
direct aansluiten op de S106 voor de binnenstad.
Komt u met openbaar vervoer? Dan is dat ook geen enkel probleem, de dichtbij zijnde bus- en tram station is op nog
geen 500 meter, met een uitstekende verbinding naar Amsterdam Centraal, Utrecht, Den Haag en Rotterdam
Het gebouw
De beschikbare units variëren vanaf 15 m² tot en met maximaal 1.500 m².
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden en de huurvoorwaarden kunt u geheel vrijblijvende contact
opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar.
Wat zijn de mogelijkheden?
Professionele kantoorruimtes op basis van een unieke all-in prijs, voorzien van:
• Hoogwaardig opleveringsniveau
• Supersnel internet
• Glasvezel
• Alle IT- en Telecominfrastructuur
• Meubilair
• Flexplekken
• Afgesloten kantoorruimten
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Als huurder van een kantoorruimte kunt u gebruik maken van een groot aantal voorzieningen zoals:
• Café
• Lounge
• Receptie
• Sanitair
• Lift
Naast de vele algemene voorzieningen waar u als huurder gebruik van kunt maken bestaat er bovendien de
mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende aanvullende voorzieningen:
• Tailor
• Stomerij service
Wat is Tribes?
Tribes verhuurt inspirerende kantoorruimtes en flexplekken voor de business nomads. De drukke ondernemers die
altijd onderweg zijn, maar toch graag een professionele werkomgeving hebben op goede en meerdere locaties.
Iedere locatie van Tribes is gebaseerd op een andere inheemse nomadische stam, om hun wijsheid en schoonheid
met de wereld te delen. Voor het pand aan de Raamplein 1 in Amsterdam is gekozen voor de Mosuo stam van
Tibetaanse Boeddhisten in het zuid-west van China , een stam wiens fascinerende tradities en artefacten zorgen voor
een contante bron van inspiratie tijdens uw bezoek. Dit maakt het ook bijzonder om een werkplek te huren bij Tribes!
Huurcondities
Indicatie huurprijs: Op aanvraag
Huurtermijn: In overleg.
Servicekosten: Nader overeen te komen.
Aanvaarding: Per direct.
Zekerheidstelling: Een waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW en servicekosten.
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.
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ALGEMENE INFORMATIE
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.

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!

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 085- 020 1028
E info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
I 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.
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