
Schitterende kantoorruimte in rijksmonumentaal pand aan de Zaan



Moderne kantoorruimtes 
beschikbaar in een 
imposant en 
rijksmonumentaal pakhuis!

eter wordt het niet: uw kantoorruimte in het mooiste 
rijksmonumentale pakhuis aan de Zaan. Waar vroeger schuiten 
aan de kade afmeerden om rijst te verhandelen, is Pakhuis 

Saigon, gelegen aan de Veerdijk 40 in Wormer, vandaag de dag dé 
plek waar ondernemers elkaar treffen. Ziet u zichzelf al zitten tussen de 
originele gietijzeren kolommen en imposante houten draagconstructies 
welke zijn gecombineerd met duurzame materialen? Overtuig uzelf en 
proef de sfeer van Pakhuis Saigon. Neem een kijkje en krijg een impressie 
van het unieke pand met haar hedendaagse faciliteiten.



GERESTAUREERD MET BEHOUD 
VAN AUTHENTIEKE DETAILS

Pakhuis Saigon is volledig gerestaureerd met behoud van authentieke details en voorzien van 
moderne technische voorzieningen. Er is o.a. een lift aanwezig, intercom met automatische 
deuropener, cameratoezicht, moderne signing, beveiliging en parkeerplaatsen. Tevens versterken 

de vergaderzitjes in de algemene ruimten de synergie tussen u en de andere ondernemers in het pakhuis. 

Entree voorzijde



Impressie van de hal op de begane grond

(Bedrijfs)ruimtes vanaf 200 m² b.v.o.
Rijksmonument
Prachtig uitzicht over de Zaan
Moderne industriële uitstraling gecombineerd met authentieke details
Liftinstallatie
Cameratoezicht
Intercom en automatische deuropener
Glasvezelaansluitingen
Individuele CV-installatie, pantry en sanitaire voorzieningen
Uniforme moderne signing
Representatieve algemene ruimtes inclusief vergaderzitjes
Diverse winkels en horecagelegenheden op loopafstand
Zeer goede bereikbaarheid per auto, bus en trein
Parkeergelegenheid op eigen en openbaar terrein

KENMERKEN



INTERIEUR





EXTERIEUR EN OMGEVING

Detail entree      
De Zaanbrug      
De Rijksmonumentale Zaanwand  
 



Parkeerplaatsen aan de achterzijde  
Pakhuis Saigon dateert uit 1898  
Horecagelegenheid naast Pakhuis Saigon



HISTORIE
Het historisch verhaal van Pakhuis Saigon kunt u lezen op www.pakhuissaigon.nl



Veerdijk 40
1531 MS  Wormer

Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

LOCATIE

CONTACT

N. Pronk & Zn. Beheer B.V. 
De heer Norbert Pronk
Kloveniersburgwal 107
1011 KB  AMSTERDAM
020 626 64 90
06 10 53 13 46

Gunther Bedrijfsmakelaars
De heer Tom Gunther
Pieter Ghijsenlaan 19a
1506 PW  ZAANDAM
075 614 16 16
06 53 18 95 14


