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Bedrijfs-/kantoorruimteBedrijfs-/kantoorruimte. begane grond ca. 115 m² b.v.o.. verdieping ca. 115 m² b.v.o.. bedrijventerrein Westerspoor-Zuid

Huurprijs excl. BTW € 2.160 per maand



Objectgegevens: 
Nette bedrijfs-/kantoorunit onderdeel uitmakend van het
bedrijvencentrum "Westerspoor" op het bedrijventerrein
Westerspoor-Zuid. De unit heeft een hoekligging en heeft een bruto-
vloeroppervlak van circa 230 m² verdeeld over 2 bouwlagen. 

Indeling: 
Begane grond: ca. 115 m² b.v.o. 
Entree middels loopdeur, hal/ontvangstruimte voorzien van
verwarming, dames-en herentoilet, hardhouten trap naar de
verdieping en doorgang naar de bedrijfsruimte die is opgesplitst in 2
ruimtes. Eén ruimte met een oppervlakte van ca. 70 m² en een
(opslag)ruimte van ca. 28 m². De bedrijfsruimte is aan de voorzijde
tevens toegankelijk middels een elektrische overheaddeur en via een
dubbele loopdeur aan de zijkant. 

Verdieping: ca. 115 m² b.v.o. 
De verdieping is ingedeeld in diverse (kantoor)vertrekken. Via de trap
komt u in de kantine-/kantoorruimte voorzien van keuken. Hier zijn
een 3-tal (kantoor)ruimtes op aangesloten die afzonderlijk kunnen
worden afgesloten. 

Opleveringsniveau en voorzieningen: 
begane grond:

loopdeur
hal/ontvangstruimte met tegelvloer en verwarming
betegeld dames-en herentoilet
bedrijfsruimte voorzien van overheaddeur
aparte ruimte voor opslag
tl-verlichting
gecoate betonvloer
meterkast
verwarming middels wandradiatoren
hardhouten trap naar de verdieping

verdieping:

kantine met keuken
3-tal kantoorvertrekken
vloer voorzien van linoleum
systeemplafond met inbouwarmaturen
verwarming middels wandradiatoren

Bijzonderheden:

3-tal eigen parkeerplaatsen
HET HUREN VAN ALLEEN DE BEGANE GROND BEHOORT TOT
DE MOGELIJKHEDEN (huurprijs op aanvraag)

Gebruiksmogelijkheden: 
Geschikt voor diverse bedrijfsactiviteiten, op- en overslag, in
combinatie met kantooractiviteiten. 

Parkeren: 
Drie eigen parkeerplaatsen en voldoende parkeermogelijkheden in de
directe omgeving. 

Aanvaarding: 
In overleg.



Kadastrale kenmerken:
Gemeente zaandam, Sectie E, nr. 1247



Zekerheidstelling: 
De borgstelling bedraagt 3 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
bankgarantie /waarborgsom. 

Bereikbaarheid: 
Goed bereikbaar op het goed geoutilleerde bedrijventerrein
Westerspoor-Zuid met goede verbindingen van en naar het
rijkswegennet richting Amsterdam en omstreken en de
nieuwe verbindingsweg naar de IJmond. Tevens goed
bereikbaar per openbaar vervoer. 

Locatiegegevens: 
Het 155 ha grote moderne bedrijventerrein Westerspoor-
Zuid is ontwikkeld in de jaren '80 en '90. Op het terrein
bevinden zich grotendeels bedrijven in de milieucategorie 4.
Maximaal toegestaan is categorie 4. De situering is nog
prominenter geworden door de aanleg van de zuidelijke
randweg.

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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