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WINKELPAND
WESTZIJDE 11 ZAANDAM

TE HUUR € 2.500,-  per maand ex. BTW en servicekosten



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
170 m²

VERKOOPOPPERVLAKTE
ca. 122 m²

BTW BELAST

BOUWJAAR
1981-1990

PARKEERFACILITEITEN

ENTRESOL
ca. 48 m²

FRONTBREEDTE
800 cm

HORECA TOEGESTAAN
Ja

WELSTANDSKLASSE
A1

VERDIEPINGEN
2



OMSCHRIJVING


 


 


Zeer markante splitlevel winkelruimtes, gelegen op 
Huurtermijn: 

steenworp afstand van de populairste en meest Een flexibele huurperiode is in overleg bespreekbaar. 

karakteristieke winkelstraat van Zaandam, de 

Gedempte Gracht in de wijk Oud-West. Deze wijk 


kenmerkt zich door de bouwstijlen van de jaren '20 
Zekerheidstelling: 

en '30. De winkelunits zijn gelegen te midden van Een bankgarantie met een minimale grootte van een 
diverse bekende winkelketens zoals o.a. Perry Sport, drietal maandverplichtingen inclusief servicekosten 
Wibra, Intercity boutique, Xenos e.d.
 (indien van toepassing) en BTW. 

Parkeerplaats aan de achterzijde van het gehuurde De daadwerkelijke omvang is o.a. afhankelijk van de 
optioneel voor verhuur beschikbaar.
 uitkomst van een kredietwaardigheid onderzoek. 



 



 



Indeling:
 
Aanvaarding: 


Begane grond en souterrain: ca. 122 m²
 In overleg.

Entresol: ca. 48 m²
 

Totale ruimte: ca. 170 m²
 



 



 


Parkeren: 
 


Er bevindt zich aan de achterzijde (Hazepad) van het 

pand 1 parkeerplaats per winkelruimte die optioneel 

te huur is. 
 

Verder (betaald) parkeren in de directe omgeving. 

Zowel parkeerterrein Zaantheater alsmede 

parkeergarage Rozenhof liggen op 5 minuten 

loopafstand. 
 



 



 


Gebruiksmogelijkheden:
 


Uitstekend geschikt voor gebruik als winkelruimte.
 


 



 


Bijzonderheden:
 


• Ligging in/nabij stadscentrum.




























PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid: 

Gelegen aan een prominente verkeersader van 
en naar het centrum van Zaandam met goede 
verbindingen naar autosnelwegen. Het object is 
zowel per auto als per openbaar vervoer prima 
te bereiken. Het Centraal Station Zaandam 
alsmede de busstations Gedempte Gracht en 
Vinkenstraat liggen op loopafstand. Ook ten 
opzichte van uitvalswegen (A7, A8 en A10) is de 
ligging goed. 




Locatiegegevens: 

Het object is gelegen nabij het stadscentrum van 
Zaandam aan de Westzijde, een doorgaande 
winkelstraat van Zaandam, die aansluit op het 
A1-winkelgebied. De winkelruimten aan de 
Westzijde zijn gelegen in de levendige 
Zaandamse wijk Oud-West, dat het centrum 
vormt van de stad Zaandam. Deze wijk kenmerkt 
zich door de ruim opgezette winkelstraat met 
afwisselend aanbod. 



BEKIJK DIT PAND ONLINE!
westzijde11.nl

Westzijde 11, Zaandam

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


