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KANTOORRUIMTE
PIETER GHIJSENLAAN 24 ZAANDAM

TE HUUR                             Unit D ca. 94 m² b.v.o. (1e verdieping)

                               € 95 per m² per jaar ex. BTW en servicekosten



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
94 m² b.v.o.

BTW BELAST
ja

VERDIEPING
1e

BOUWJAAR
1991-2000

PARKEERFACILITEITEN
Op eigen terrein



OMSCHRIJVING

Zeer representatieve kantoorruimte gelegen op de - afvoer huishoudelijk afval 

1e verdieping van dit aansprekende bedrijfspand. - rioolheffing 

Gelegen op zeer goede zichtlocatie direct aan de - OZB 

Zuidelijke Randweg. In dit kantoorpand zijn 


verschillende kantoorruimtes te huur variërend in 
Zekerheidstelling:

afmeting met een totaal oppervlakte van ca. 485 m² De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 
bruto vloeroppervlak.
 toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. 



 Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en 

Begane grond:  
 dient door huurder voor de ingangsdatum van het 

Centrale entree met trapopgang naar resp. 1e en 2e huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een 
verdieping. 
 bankgarantie /waarborgsom




 



1e verdieping: 
 
Gebruiksmogelijkheden:


Diverse kantoorruimten met ruime Geschikt voor kantoorgebruik, showroomfunctie, 
doorgangsvertrekken, vergaderruimten, (perifere) detailhandel. 

archiefruimten, gescheiden sanitaire toiletgroep en 

pantry. 
 
Parkeren:




 Bij het gebouw behoort een 40-tal parkeerplaatsen, 

Momenteel beschikbaar:
 gelegen op eigen terrein. Het aantal parkeerplaatsen 

1e verdieping Unit D - ca.   94 m² (incl. aandeel behorende bij de aangeboden ruimte zullen in overleg 
verkeersruimten en sanitaire voorzieningen)
 worden vastgesteld tegen een geringe vergoeding.




 Tevens is er voldoende parkeermogelijkheid in de 

Opleveringsniveau en voorzieningen:
 directe omgeving.


De kantoorruimten zijn luxe afgewerkt met de 

navolgende voorzieningen:
 
Bijzonderheden:

- kabelgoten v.v. hoogwaardige telefoon- en - gesitueerd op zeer goede zichtlocatie

databekabeling
 - zeer modern vormgegeven

- systeemplafond met geïntegreerde verlichting
 - ruime parkeermogelijkheden 

- hoogwaardige verwarmingsinstallatie
        

- airconditioning d.m.v. split-units 
 Aanvaarding:

- zonwerende beglazing (gedeeltelijk)
 In overleg.

- kantoorruimten zijn separaat af te sluiten middels 

cilindersloten 
 

- alarminstallatie 
 

- luxe dames- en herentoiletvoorziening
 




 


Servicekosten € 30,- per m² per jaar ex. BTW
 


- levering van gas, water en elektra 
 

- verwarmingsonderhoud 
 

- elektra-onderhoud 
 

- onderhoud intercom-installatie 
 

- brandmeldinstallatie 
 

- glasbewassing buitenzijde (1 x per 3 maanden) 
 

- schoonmaak gemeenschappelijke delen / 

voorzieningen 
 

- terreinonderhoud 
 










LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:

De bereikbaarheid via de provinciale weg en het 
openbaar vervoer is als uitstekend te 
kwalificeren. De snelwegen A7/A8 en de A10 
"zijn binnen handbereik". Er zijn ruim voldoende 
parkeermogelijkheden op eigen terrein.







Locatiegegevens:

Absolute toplocatie binnen het goed 
geoutilleerde bedrijventerrein Zuiderhout, een 
gebied waar zowel perifere 
detailhandelsactiviteiten plaatsvinden, alsook 
kleinschalige bedrijvigheid. Prominente ligging 
aan de Zuidelijke Randweg. In de structuurvisie 
van de Gemeente Zaanstad is Zuiderhout 
genoemd als het gebied met fysiek de meeste 
mogelijkheden voor uitbreiding van PDV-
aktiviteiten. Gernommeerde winkelketens zijn 
hier reeds gevestigd: o.a. Karwei, Vrijbuiter, 
Babyland, Tuincentrum Overvecht, Loods 5, Ikea 
(2018).



BEKIJK DIT PAND ONLINE!
pieter ghijsenlaan24.nl

Pieter Ghijsenlaan 24, Zaandam

Scan deze code en

bekijk dit pand

op je mobiel!



HEEFT U INTERESSE 

IN DIT PAND?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

GUNTHER 
BEDRIJFSMAKELAARS

Pieter Ghijsenlaan 19 a

1506 PW, Zaandam

075 614 1616

info@guntherbedrijfsmakelaars.nl

www.guntherbedrijfsmakelaars.nl



PLATTEGROND


