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Bedrijfs-/kantoorruimteBedrijfs-/kantoorruimte. bedrijfsruimte ca. 1.175 m² b.v.o.. kantoorruimte ca. 160 m² b.v.o.. buitenterrein ca. 1.500 m²

Prijs op aanvraag 



VOOR TIJDELIJKE VERHUUR BESCHIKBAAR! 

Bedrijfshal (ca. 1.825 m², waarvan ca. 1.050 m² verhuurd) met
kantoorruimte (ca. 160 m²) en buitenterrein (ca. 1.500 m²), gelegen op
uitstekende locatie nabij A8. Dit object wordt voor tijdelijke verhuur
aangeboden tot 1 oktober 2020, waarna per maand wederzijds
opzegbaar. 

Nog beschikbaar: 
Bedrijfsruimte: ca. 1.175 m² b.v.o. 
Huurprijs € 45,- p/m² per jaar ex. BTW 
Entree via afsluitbaar hekwerk. Toegang tot de bedrijfsruimte middels
overheaddeur(en) en separate loopdeur. 
Bedrijfsruimte onderverdeeld in diverse compartimenten, voorzien van
meerdere bovenloopkranen. Vloerbelasting ca 1.500 kg/m² -
stelconplaten. Vrije hoogte resp. 3,5 m / 4 m. 

Kantoorruimte: ca. 160 m² b.v.o. 
Huurprijs € 60,- p/m² per jaar ex. BTW 
Entree aan de voorzijde, ontvangsthal met toegang naar diverse
kantoorvertrekken. Tevens kantineruimte met keukenvoorziening en
kleed-/wasruimte met sanitaire voorzieningen. 

Buitenterrein: ca. 1.500 m² 
Huurprijs € 12,50,- p/m² per jaar ex. BTW 
Verhard buitenterrein (stelconplaten) en afsluitbare schuifpoort. 

Opleveringsniveau: 
Bedrijfsruimte

overheaddeuren (3)
bovenloopkranen (6)
krachtstroom
Lichtstraten TL LED en lichtdoorlatende dakplaten

Kantoorruimte:

TL verlichtingsarmaturen
Verwarming middels CV radiatoren
Kabelgoten
Airco

Gebruiksmogelijkheden: 
Geschikt voor productie, opslag, distributie, kantoorgebruik. 

Parkeren: 
Parken op eigen parkeerterrein en in de direct omgeving. 

Bijzonderheden:

dit object is uitsluitend beschikbaar voor tijdelijk gebruik tot 1-
10-2020
huurprijs is gebaseerd op verhuur van het gehele object
deelverhuur mogelijk
onderhoud buitenterrein voor rekening huurder

Aanvaarding: 
Per direct



Kadastrale kenmerken:
Gemeente Zaandam, Sectie M, nr. 1843



Bereikbaarheid: 
Gelegen op een zeer centrale en goed gelegen locatie in de
wijk Kogerveld. De op- en afritten van de autosnelwegen A7
en A8 liggen in de nabije omgeving. Het centrum van
Amsterdam, Zaanstad en Purmerend is goed bereikbaar. NS-
station op 300 meter en bushalte voor de deur. 

Locatiegegevens: 
Een uitstekend bereikbaar binnenstedelijk bedrijventerrein.
Het terrein ligt in de wijk Kogerveld met goede
buurtwinkelvoorzieningen. De op- en afritten van de
autosnelwegen A7 en A8 liggen in de nabije omgeving.

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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