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PROJECTINFORMATIE
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Als vorm van pop-up store verhuren we dit bedrijfspand voor een korte periode en lage huurprijs. Het is een gebied in
ontwikkeling, en staat aan de vooravond van een grote verandering. Een leuke, creatieve en innovatieve formule is
een goede aanvulling in dit opkomende gebied.
In het Stationsgebied van het nieuwe Centrumgebied Amsterdam-Noord (CAN) verrijst een nieuwe gemengde hoog
stedelijke wijk rond het OV knooppunt, station Noord. Dit is het beginpunt van de Noord/Zuidlijn. Het grootste deel
in het stationsgebied zelf is al opgeleverd, de overige delen rondom het stationsgebied worden in de komende jaren
versneld ontwikkeld.
Het stationsgebied vormt het hart van Centrumgebied Amsterdam Noord. Het stationsgebied grenst aan
Elzenhagen-Zuid, een nieuwe woonwijk met maar liefst 1800 woningen. In Elzenhagen-Noord zijn de aflopen jaren
vooral grondgebonden woningen gerealiseerd. Het Noorderkwartier met zelfbouwkavels en cocreatie waarvoor het
bestemmingsplan onlangs in procedure is gebracht, ligt aan de noordkant van het stationsgebied. Aan de oostzijde
ligt het winkelcentrum Boven 't IJ en het Buikslotermeerplein. De grote Euroscoop bioscoop is ook eind 2019
geopend en zal een grote impuls geven aan het gebied.
In totaal zorgt de nieuwbouw van het CAN-gebied voor totaal zo’n circa 4.000 nieuwe woningen, allemaal mensen die
straks langs deze commerciële ruimte lopen op weg naar de bus, de metro, de bioscoop, het Gemeentehuis en het
winkelcentrum Boven ’t IJ. Tevens recht tegenover het object zorgt een groot hotel voor toerisme in dit gebied en de
horeca op het plein voor een levendige plek. De 2 scholen , ROC en Bredero Collega, die boven de commerciële plint
gevestigd zijn, zorgen voor een groot aantal dagelijkse passanten en veel reuring.
Bereikbaarheid
Dankzij de ligging naast het station Noord is de locatie uitstekend bereikbaar per metro en bus. Nu de Noord/Zuidlijn
rijdt vormt het station Noord het startpunt van deze metrolijn en is Amsterdam Centraal in een paar minuten
bereikbaar. Daarnaast vormt het station het centrale busstation in Amsterdam Noord van de bussen naar Amsterdam
en de regio. Gelegen naast de IJdoornlaan, de Nieuwe Leeuwarderweg en de ringweg A10 is het gebied ook met de
auto goed bereikbaar.
Huurprijs
€ 175,- per m2 per jaar excl. BTW
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Opleveringsniveau
Het object zal casco worden opgeleverd inclusief eventueel een aantal extra voorzieningen achter te laten door
huidige huurder.
Verdeling oppervlakte
– Begane grond circa 130 m2.
Huurtermijn
Tijdelijk (maximaal 2 jaar). In overleg kunnen we ook een langer huurtermijn aangaan waarbij we dan afspraken
maken over de huurprijs.
Servicekosten
In nader overleg.
Huurovereenkomst
Conform meest recent model ROZ-huurovereenkomst en algemene voorwaarden.
Disclaimer: Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is de Online
Bedrijfsmakelaar BV niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie
vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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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 is de moderne
manier om uw bedrijfspand te verhuren of
verkopen op alle grote aanbodsites, met
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar,
voor een vast éénmalig tarief.
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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