
Deltazijde 0 ong. | Blaricum
Oppervlakte vanaf ca. 115 m²  |  vanaf € 159.500,- excl. BTW V.O.N.



Kenmerken

Kenmerken object

Hoofdbestemming


Ligging


Oppervlakte


Kadastrale gegevens


Vraagprijs

kantoor


op BusinessPark27 in Blaricum


vanaf ca. 115 m²


wordt nog gesplitst


vanaf € 159.500,- excl. BTW, V.O.N.
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Beschrijving object

Voor u ligt de verkoop informatie van een 16 tal 

bedrijfsunits, die zullen worden gerealiseerd op het Mocht u interesse hebben, voor vragen en of 
bedrijventerrein de Blaricummermeent te Blaricum. aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 
Het bedrijvenpark is gelegen aan de snelweg A27 Castanea Bedrijfsmakelaars, Ronald Majoor of 
richting Almere of Utrecht. Tevens voegt u met enkele Maarten Klein via 035-6460050 of via 
autominuten in op de snelweg A1 richting  Amersfoort Ronald@castanea.nl of Maarten@castanea.nl. 

of Amsterdam. Naast een uitstekende bereikbaarheid 

is ook de natuur en horeca dichtbij, denk hierbij aan 

het Gooimeer met Blaricum aan Zee en restaurant 

Bruis.
 



 

De bedrijfsunits zijn uitermate geschikt voor 

ondernemers welke naast kantoorruimte ook nog een  

opslag en/of werkruimte nodig hebben. Te denken 

valt aan handelsorganisaties, hoveniers, webshops, 

installatiebedrijven, agenturen, designers en ga zo 

maar door. Tevens zijn de units geschikt als 

belegging. De mogelijkheid om de unit per bouwlaag 

door koper te splitsen is er, zo kan u er voor kiezen om 

een gedeelte zelf te gebruiken en het andere deel te 

verhuren aan een derde. 
 



 

De units voldoen aan de nieuwste normen van het 

bouwbesluit, zowel de binnen als buitenzijde van de 

bedrijfsunits zijn van buitengewoon hoge kwaliteit en 

kennen daardoor een mooie representatieve 

uitstraling. Omdat er gebouwd wordt met 

hoogwaardige materialen zijn de bedrijfsunits zeer 

duurzaam en onderhoudsvriendelijk. 
 



 

De bedrijfsunits worden in casco staat opgeleverd, dit 

betekend dat de riolering voor de pantry en toilet is 
aangebracht en de leidingen tot in de meterkast 
uitgevoerd zullen zijn.




Er zijn diverse metrages beschikbaar, het vanaf 
metrage bedraagt 115 m² verdeeld over twee vloeren 
met een verkoopprijs van € 159.500,-. De bedrijfsunits 
zijn onderling te koppelen, zodat het metrage kan 
vergroot worden indien gewenst.




Wij adviseren u om te toetsen of uw 
bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn het 
vigerende bestemmingsplan. 




Alle verkoopprijzen zijn exclusief BTW en vrij op 
naam.
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Algemene informatie

Waarborg:

Koper dient binnen drie weken na ondertekening van 
de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter 
grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te 
hebben op een rekeningnummer van het 
notariskantoor dat het transport verzorgt.





Koopakte:

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden 
vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door 
leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de 
NVM.





Bijzondere bepalingen:

Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) 
verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar 
beste weten door (of namens) eigenaar wordt 
verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de 
verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en 
volledig is.





Gunning:

De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.





Transport:

De oplevering en aansluitend het transport zal bij 
Stotijn notariaat te De Wijk geschieden. 





Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):

- Technische omschrijving;

- Afbouwpakket opties; 

- Technische plattegrond tekeningen; 

- Concept koopcontract;

- Concept splitsingsakte;

- Concept splitsingstekening.

Koopsom:

De koopsom bedraagt per unit vanaf € 159.500,- excl. 
BTW, V.O.N.





Unit A

Metrage 142 m² + P

Koopsom € 230.000,- excl. BTW, V.O.N.





Unit B 

Metrage 115 m² + P

Koopsom € 159.500,- excl BTW V.O.N.





Unit C

Metrage 390 m² + P

Koopsom € 550.000,- excl. BTW V.O.N.



Plattegrond fase 1 begane grond 
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Plattegrond fase 1 verdieping
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Optionele indeling unit A
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Optionele indeling unit A
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Optionele indeling A units gekoppeld 
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Optionele indeling 2 A units & 2 B units gekoppeld
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Optionele indeling unit C
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Optionele indeling unit B
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Locatie



R.J. (Ronald) Majoor

De informatie uit de gehele brochure is geheel
vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde
bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg
samengesteld. Ten aanzien van de juistheid 

ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze informatie is slechts een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Castanea Bedrijfsmakelaars B.V.

Arena 300, 1213 NW Hilversum

Postbus 230, 1200 AE Hilversum

T. 035 646 00 50

info@castanea.nl  |  www.castanea.nl

06 - 54 220 915

Partner
Winkel & beleggingsexpert

ronald@castanea.nl

L. (Louise) van Leeuwen

035 – 646 00 50

Backoffice – PA

louise@castanea.nl


