
TE HUUR

Zaandam
Westzijde 11,11A

WinkelruimteWinkelruimte. 2 winkelunits beschikbaar!. centrum Zaandam!

Huurprijs vanaf excl. BTW € 2.000 per maand



Objectgegevens: 
Zeer markante splitlevel winkelruimtes, gelegen op steenworp
afstand van de populairste en meest karakteristieke winkelstraat
van Zaandam, de Gedempte Gracht in de wijk Oud-West. Deze
wijk kenmerkt zich door de bouwstijlen van de jaren '20 en '30.
De winkelunits zijn gelegen temidden van diverse bekende
winkelketens zoals o.a. Perry Sport, Wibra, Intercity boutique,
Xenos e.d. 
Parkeerplaats aan de achterzijde van het gehuurde optioneel
voor verhuur beschikbaar. 

Westzijde 11: Huurprijs: € 2.500,-- per maand ex. BTW 
Begane grond en souterrain: ca. 122 m² 
Entresol: ca. 48 m² 
Totale ruimte: ca. 170 m² 

Westzijde 11A: Huurprijs: € 2.000,-- per maand ex. BTW 
Begane grond en souterrain: ca. 98 m² 
Entresol: ca. 39 m² 
Totale ruimte: ca. 137 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. 

Huurtermijn: 
Een flexibele huurperiode is in overleg bespreekbaar. 

Zekerheidstelling: 
Een bankgarantie met een minimale grootte van een drietal
maandverplichtingen inclusief servicekosten (indien van
toepassing) en BTW. 
De daadwerkelijke omvang is o.a. afhankelijk van de uitkomst
van een kredietwaardigheid onderzoek. 

Aanvaarding: 
In overleg.



Kadastrale kenmerken:
Gemeente Zaandam, Sectie K, nr. 11724



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. 

Locatie: 
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.

Voorbehoud
Alhoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de
inhoud van deze brochure noch door Gunther bedrijfsmakelaars
noch door de opdrachtgever enige aansprakelijkheid aanvaard
voor onjuistheid of onvolkomenheid van de vermelde gegevens.
Deze brochure dient slechts te worden beschouwd als een
uitnodiging om een bieding te doen. Een potentiële huurder of
koper dient zelf bij de gemeente na te gaan of de beoogde
bedrijfsvestiging ter plaatse is toegestaan.

Gunther bedrijfsmakelaars
Gunther bedrijfsmakelaars is één van de grootste spelers op
het gebied van bedrijfsmakelaardij in de Zaanstreek. Wij zijn al
meer dan 15 jaar actief op het gebied van bedrijfsonroerend
goed. Een gespecialiseerd team van makelaars en adviseurs
staat voor u klaar om u te adviseren op het gebied van
bedrijfshuisvesting in de ruimste zin van het woord. Wij
beschikken over een uitgebreide portefeuille met een
gevarieerd aanbod en hebben legio mogelijkheden voor de
realisatie van elk bedrijfspand op maat!

Gunther Zaandam B.V.
Pieter Ghijsenlaan 19a, 1506 PW Zaandam
E info@guntherbedrijfsmakelaars.nl

T 075 614 16 16
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