
TE HUUR
Albert Cuypstraat 83, Amsterdam



PROJECTINFORMATIE
Albert Cuypstraat 83, Amsterdam

Uitstekend gelegen winkelruimte van circa 63 m2 (VVO) met 1e verdieping van circa 50m2 opslagruimte (1,70 mtr 
stahoogte) en met een frontbreedte van bijna 3 meter, gelegen aan populaire ALBERT CUYPMARKT in de Pijp, om de 
hoek bij de metrohalte aan de Ferdinand Bolsstraat!De ruimte is de afgelopen jaren in gebruik geweest als 
fietsverhuur winkel.




Albert Cuypmarkt staat bekend om de diverse marktkramen, winkels en gezellige restaurants en cafés. De druk 
bezochte markt is 6 dagen in de week open dat in de avond door blijft bruizen vanwege de vele horeca. Op zondag is 
er geen markt en kan er voor de deur geparkeerd worden.




De ruimte is o.a. voorzien van:

– pantry met gootsteen en koelkast;

– cv-installatie met radiatoren, cv is jaarlijks onderhouden door voorgaande huurder;

– er is een luchtgordijn aanwezig die niet werkend is overgenomen door huidige huurder van vorige huurder. Wellicht 
dat deze nog bruikbaar is;

– rolluik, automatisch bedienbaar;

– buitenzonwering, automatisch bedienbaar;

– toilet met sanitaire voorzieningen, geheel vernieuwd in december 2017;

– wit plafond met inbouwspots;

– vloer afgewerkt met laminaat;

– wanden glad gestuct en wit geschilderd.




De ruimte wordt door verhuurder casco verhuurt. Huurder is zelf verantwoordelijk voor bovengenoemde zaken in 
het gehuurde d.w.z. reparatie, onderhoud en vernieuwing.




Bereikbaarheid:




De locatie is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Metro 52 stopt voor de markt en tramlijnen 3, 12 en 
24 vindt u om de hoek. Tevens bent u met de auto binnen enkele minuten op Ring A10.




Oppervlakte:




– Begane grond circa 63 m2 v.v.o.

– 1e verdieping circa 50 m2 opgslagruimte 1,70 mtr. stahoogte
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Huurprijs:




€ 2.475,- excl. BTW per maand




Servicekosten:




Niet van toepassing. Huurder kan zelf eigen contracten afsluiten voor Nuts en internet/telefonie. Onderhoud (ook 
periodiek) van voorzieningen is tijdens de huurperiode voor rekening van huurder.




Huurovereenkomst:




Conform meest recent model ROZ-huurovereenkomst en algemene voorwaarden.




Dislaimer:




Alle gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Albert Cuypstraat 83, Amsterdam



PLATTEGROND
Albert Cuypstraat 83, Amsterdam



FOTOREPORTAGE
Albert Cuypstraat 83, Amsterdam
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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


