
TE HUUR

Wormerveer
Roode Wildemanweg 25

KantoorruimteKantoorruimte. 3 kantoorruimtes resp. ca. 25- ,30- en 55 m². A1 zicht locatie. bedrijventerrein Noorderveld

Huurprijs excl. BTW op aanvraag



Objectgegevens: 
In dit prachtige bedrijfsverzamelgebouw, op een A1 zicht locatie
tussen Wormer en Wormerveer (bedrijventerrein Noorderveld), bieden
wij 3 kantoorruimtes aan van resp. ca. 25- ,30- en 55 m² (v.a. € 375,00
per maand ex. BTW en servicekosten). De kantoorruimtes beschikken
over grote raampartijen. 

Indeling: 
kantoorruimte 1 is gelegen op de begane grond en meet een
oppervlakte van ca. 50 m² + gebruik centrale ruimten, toiletgroep,
keuken, entreehal. 
Huurprijs € 800,00 per maand ex. BTW en servicekosten. 

Kantoorruimte 2 is gelegen op de 2e verdieping en meet een
oppervlakte van ca. 25 m² + gebruik centrale ruimten, toiletgroep,
keuken, entreehal. Huurprijs € 375,00 per maand ex. BTW en
servicekosten. 

Kantoorruimte 3 is ook gelegen op de 2e verdieping en meet een
oppervlakte van ca. 30 m² + 8 m² opslag + gebruik centrale ruimten,
toiletgroep, keuken, entreehal. 
Huurprijs € 425,00 per maand ex. BTW en servicekosten. 

De 1e verdieping is momenteel verhuurd. 

Opleveringsniveau en voorzieningen:

dames- en herentoilet / urinoir
pantry
afgewerkte wanden
systeemplafond met verlichtingsarmaturen (led)
kabelgoten
vloerbedekking/marmoleum
verwarming middels radiatoren (nieuwe HR++ ketel)
airco-units
alarminstallatie per ruimte

Servicekosten: 
In de servicekosten (voorschot € 100,00 per maand ex. BTW) zijn
opgenomen:

elektra verbruik
gas verbruik
brandmeldinstallatie
alarminstallatie
glazenwassen buitenzijde
schoonhouden gemeenschappelijke ruimte/voorzieningen
terreinonderhoud
onderhoud aan elektra, brandmeld- inbraaksignalering en airo
installatie`s
administratiekosten

Gebruiksmogelijkheden: 
Uitstekend geschikt voor showroom/kantooractiviteiten. 

Parkeren: 
Voldoende parkeergelegenheid op het buitenterrein en in de directe
omgeving. 

Aanvaarding: 
In overleg.



Kadastrale kenmerken:
Gemeente Wormerveer, Sectie A, nr. 8122



Bereikbaarheid: 
Uitstekend bereikbaar door de aansluiting via de N246 van
de A7, A8 en de A9. Ook per openbaar vervoer is het geheel
uitstekend te bereiken. 

Locatiegegevens:
Ligging: Bedrijventerrein Noorderveld – Wormerveer
Type terrein: Modern gemengd terrein, ontwikkeld eind
jaren '90
Bruto oppervlakte: 67 hectare
Toegestane milieucategorieën: maximaal 5, grotendeels
4
Doelgroepen: lichte industrie, productie, groothandel,
bouw, op- en overslag, transport en distributie, beperkt
grootschalige detailhandel
Voorzieningen: Collectieve beveiliging, glasvezel
aanwezig

Zekerheidstelling: 
De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van
toepassing) te vermeerderen met evt servicekosten en btw.
Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en
dient door huurder voor de ingangsdatum van het
huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een
bankgarantie.
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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