
TE HUUR

Wormerveer
Zaanweg 119

KantoorruimteKantoorruimte. turn-key kantoor-/praktijkruimtes vanaf ca. 16 - 22 m². 2e verdieping. winkelgebied Zaanbocht

Huurprijs vanaf excl. BTW € 500 per maand



Luxe en modern ingericht!! 
Zeer recent gemoderniseerde turn-key kantoor-/praktijkruimtes op de
2e verdieping (achterzijde) van het gunstig gelegen kantoor-
/winkelpand "Zaanstaete". Het object ligt in het gezellige
(winkel)centrum van Wormerveer, De Zaanbocht. De ruimtes hebben
een gemeenschappelijke opgang, maar kunnen afzonderlijk worden
afgesloten. Zowel de buitenzijde als de binnenzijde (entree, centrale
hal, trappenhuis etc.) van het pand zijn zeer recent geheel
gemoderniseerd. Er is een lift aanwezig. Op de 2e verdieping is reeds
een huidkliniek gevestigd, Larimar skincare institute. 

Indeling: 
Begane grond: entree met postkasten, intercominstallatie,
bergingsruimte, hal, trappenhuis met lift en CV ruimte. 

2e verdieping: 
Diverse kantoor-/praktijkruimtes met een oppervlakte variërend van
ca. 16 - 22 m². De ruimtes worden turn-key opgeleverd en zijn direct te
betrekken! Iedere unit beschikt over een wastafelmeubel. Tevens
voorzien van een gemeenschappelijke pantry, kantine en serverruimte.
Toiletgroep (gemeenschappelijk) in de centrale hal. 

Vloeroppervlakte en huurprijs*: 
Unit 1 ca. 16 m² - € 500,- per maand ex. BTW 
Unit 2 ca. 18 m² - € 560,- per maand ex. BTW 
Unit 3 ca. 18 m² - € 560,- per maand ex. BTW 
Unit 4 ca. 22 m² - € 685,- per maand ex. BTW 
* De huurprijs is inclusief gebruik algemene ruimtes, kantine, keuken,
toiletten, aanwezige apparatuur en verbruik gas, water en licht
conform normaal verbruik. 

Opleveringsniveau:

epoxyvloer
afgewerkte wanden
verwarming middels wandradiatoren
systeemplafonds met geïntegreerde verlichting
pantry (gemeenschappelijk)
kantine (gemeenschappelijk)
databekabeling
intercom
royale raampartijen
toiletgroep (gemeenschappelijk)

Bijzonderheden:

buitenzijde geheel gemoderniseerd met fraaie gevel en
glaspartijen
binnenzijde geheel vernieuwd
uitstekende ligging in het centrum aan de Zaan
diverse gebruiksmogelijkheden

Gebruiksmogelijkheden: 
Geschikt voor bedrijven die waarde hechten aan een representatieve
uitstraling o.a. zakelijke dienstverlening, showroom,
kantooractiviteiten, praktijk. 

Parkeren: 
Voldoende parkeren (middels blauwe schijf) in de directe omgeving. 

Aanvaarding: 
Op korte termijn mogelijk.



Kadastrale kenmerken:
Gemeente Wormerveer, Sectie B, nr. 6253



Locatiegegevens: 
Het object is gelegen boven de modezaak Saenkanter in het
winkelcentrum van Wormerveer te midden van een groot
aanbod van diverse detaillisten. 

Bereikbaarheid: 
Goed bereikbaar per auto vanaf de N203. Tevens op
loopafstand van NS-station en goede busverbinding. 

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.

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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