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KANTOORRUIMTE
OUDE BLAAUWWEG 5 WORMERVEER

           TE HUUR  € 85 per m² per jaar ex. BTW en servicekosten



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
1866 m²

BEDRIJFSRUIMTE
ca. 412 m² / ca. 524 m²

KANTOORRUIMTE
Begane grond : ca. 631 m² / 
180 m²

KANTOORRUIMTE
2e verdieping: ca. 1.055 m²

PARKEERFACILITEITEN

VERKOOPOPPERVLAKTE
-

FRONTBREEDTE

HORECA TOEGESTAAN

WELSTANDSKLASSE

VERDIEPINGEN
3



OMSCHRIJVING

Zeer representatief bedrijfsobject, recentelijk 
Oppervlakteverdeling en Huurprijzen:

gerealiseerd onder moderne architectuur,  gelegen Begane grond:

op een uitstekende zicht-/hoeklocatie op Bedrijfsruimte laag: ca. 412 m² BVO onder 
bedrijventerrein Noorderveld parallel aan de N246. verdiepingsvloer met expeditiekantoor en sanitaire 
Het object is gelegen op een royale kavel omheind groep.

middels een hekwerk. Het geheel verkeert in een Huurprijs € 45,- p/m² per jaar ex. BTW

uitstekende staat en inrichting en afwerking zijn van 

hoog niveau. 
 Bedrijfsruimte hoog: ca. 524 m² BVO 

 
 Huurprijs € 55,- p/m² per jaar ex. BTW



Indeling en oppervlakte:
 

Zeer luxe en royale entree met draaideur en fraaie Kantoorruimte: ca. 631 m² / ca. 180 m²

ontvangstbalie. Trapopgang en personenlift naar de Huurprijs € 85,- per m² per jaar ex. BTW

verdiepingen en doorgang naar de diverse 

kantoorvertrekken, voorzien van moderne 2e verdieping:

voorzieningen, toiletgroep, pantry e.d.
 Kantoorruimte: ca. 1.055 m² BVO

Bedrijfsruimte toegankelijk aan de achterzijde via Diverse kantoorvertrekken, sanitaire groepen, pantry.

overheaddeur. 
 Huurprijs € 85,- per m² per jaar ex. BTW

Diverse kantoorvertrekken. 
 





 
Zekerheidstelling:


Opleveringsniveau bedrijfsruimte:
 De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 

- verwarming middels heaters
 toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. 
- krachtstroom
 Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en 
- TL-verlichtingsarmaturen
 dient door huurder voor de ingangsdatum van het 
- overheaddeur
 huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een 
- warmtereflecterend, isolerend dubbelglas
 bankgarantie/waarborgsom




 



Opleveringsniveau kantoorruimte:
 
Parkeren:


- afgewerkte wanden en vloeren
 Er is ruim voldoende parkeerruimte en 
- systeemplafonds v.v. verlichtingsarmaturen
 manoeuvreerruimte op eigen terrein voorzien van 
- verwarming middels radiatoren
 afsluitbaar hekwerk.

- data- en elektrabekabeling
 


- alarminstallatie
 
Bijzonderheden:

- sanitaire groepen
 • uitstekende logistieke eigenschappen

- zonwering binnenzijde
 • moderne architectuur

- pantry v.v. koelkast, vaatwasser
 • uitstekende afwerking

- personenlift
 • prominente ligging



 • parkeren op eigen terrein

Gebruiksmogelijkheden:
 • mogelijkheid tot deelverhuur 

Het object is uitstekend geschikt ten behoeve van • servicekosten nader te bepalen

kantoorgebruik eventueel in combinatie met  A9 richting Alkmaar en A7 richting Hoorn.  

groothandelsfuncties, op- en overslagactiviteiten en 

productieactiviteiten gecombineerd.   
 



 Aanvaarding:


 In overleg.


 


 


















PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:

Het object is gelegen op het bedrijventerrein 
Noorderveld fase I, een modern 
bedrijventerrein aan de noordzijde van de 
Gemeente Zaanstad. Het object is uitstekend 
bereikbaar via Provincialeweg N246 met 
aansluiting op autosnelwegen A10 richting 
Amsterdam,

Locatiegegevens;

- bedrijventerrein Noorderveld - Wormerveer 

- modern gemengd terrein, ontwikkeld eind 
jaren '90 

- bruto oppervlakte van 67 hectare 

- toegestane milieucategorieën: maximaal 5, 
grotendeels 4 

- doelgroepen: lichte industrie, productie, 
groothandel, bouw, op- en overslag, transport 
en distributie, beperkt 

  grootschalige detailhandel 

- nieuw modern ingericht terrein 

- collectieve beveiliging, glasvezel aanwezig, 
ondernemersvereniging 



BEKIJK DIT PAND ONLINE!
oude blaauwweg5.nl

Oude Blaauwweg 5, Wormerveer

Scan deze code en

bekijk dit pand

op je mobiel!



HEEFT U INTERESSE 

IN DIT PAND?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

GUNTHER 
BEDRIJFSMAKELAARS

Pieter Ghijsenlaan 19 a

1506 PW, Zaandam

075 614 1616

info@guntherbedrijfsmakelaars.nl

www.guntherbedrijfsmakelaars.nl


