
TE HUUR

Zaandam
Mauvestraat 162

Kantoor/praktijkruimteKantoor/praktijkruimte. kantoor-/praktijkruimte ca. 17 - 125 m² B.V.O. voormalig Sportfondsen bad. Monumentaal gebouw in jaren 30-stijl

Huurprijs vanaf excl. BTW € 315 per maand



15 KARAKTERISTIEKE KANTOORUNITS - DIVERSE OPPERVLAKTES 

Het monumentale SPORTFONDSENBAD van Zaandam is
getransformeerd tot moderne kantoor, praktijk- en werkruimte in een
karakteristiek historisch gebouw. Er zijn ruimtes beschikbaar variërend
vanaf ca. 17 m² tot ca. 125 m² B.V.O. 
De transformatie is gebaseerd op het terugbrengen van de sfeer en het
uiterlijk van de jaren '30. Zo is de (verdwenen) glazen dakkap weer
teruggeplaatst. De gevels zijn weer in de oorspronkelijke witte kleur
teruggebracht, met als accenten in de gevels en interieur de rode
'Ossenbloed' kleur. Onder de glazen dakkap is een centraal Atrium
geformeerd met daar omheen de kantoorruimtes. Hierdoor hebben de
ruimtes van 2 zijdes daglicht. Er zijn 3 verdiepingen in het gebouw
aangebracht die met de trap en lift te bereiken zijn. Op de 1e
verdieping zijn appartementen gerealiseerd. Op de begane grond en 2e
verdieping zijn kantoren met historische details te vinden. 

Huurprijzen: 
vanaf € 315,- per maand (voor 17,2 m² gebruiksoppervlak) ex. BTW en
servicekosten. 
Servicekosten : € 25,-- per m²/jaar ex. BTW. 
Exclusief kosten voor glasvezel internet. 

Zekerheidstelling: 
De borgstelling bedraagt 2 maanden huur (en indien van toepassing) te
vermeerderen met 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 waarborgsom 

Oppervlakte: 
Diverse afmetingen beschikbaar, van ca. 17 m² tot 125 m² B.V.O. 

Opleveringsniveau (in jaren '30 sfeer):

Gezamenlijke toiletgroepen op begane grond en 2e verdieping +
een miva toilet;
Lift;
Verlichting;
Entreehal en vide afgewerkt met vloerbedekking;
Begane grond voorzien van tegelvloer;
Verwarming;
Ieder kantoor krijgt eigen videofoon met deuropener en eigen
postvak;
Alle kantoorruimtes voorzien van vloerbedekking. Alternatief
mogelijk in overleg;
2e verdieping met individuele airconditioning, mechanische
ventilatie en te openen ramen.

Bijzonderheden:

jaren '30 sfeer;
monumentaal gebouw in Amsterdamse School architectuur;
glasvezel internet aanwezig met 4G backup. Plug and Play!;
centraal atrium met glazen kap;
moderne milieubewuste gekozen installaties;
energielabel B;
ligging aan het water, nabij stadscentrum;
gratis parkeren op eigen terrein.

Oplevering: 
In overleg. Afbouw unit nog overleg mogelijk. 



Kadastrale kenmerken:
Gemeente , Sectie , nr. 



Ligging en bereikbaarheid:
ligging in de groene Schildersbuurt, aan het water, nabij
stadscentrum
centrale ligging openbaar vervoer en uitvalswegen
10 minuten loopafstand van NS-station

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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