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Pieter Ghijsenlaan 24**

Beleggingspand. begane grond ca. 689 m² winkelruimte + opslag (verhuurd). 1e verdieping ca. 700 m² kantoorruimte (80% verhuurd). 2e verdieping ca. 488 m² kantoorruimte (verhuurd)

Prijs op aanvraag 



Objectgegevens: 
Zeer representa ef bedrijfspand gelegen op een prominente loca e aan
de nieuw aangelegde Zuidelijke Randweg. Het pand is omstreeks 2000
gebouwd onder moderne architectuur met gebruikmaking van
eigen jdse duurzame materialen en bestaat uit 3 bouwlagen. Het pand
is uitermate geschikt voor bedrijven die showroom-c.q verkoopruimte
en kantoor willen combineren. De begane grond en de 2e verdieping
zijn reeds verhuurd, de 1e verdieping is gedeeltelijk verhuurd. 

Indeling: 
Begane grond (verhuurd) 
Bedrijfsruimte met twee overheaddeuren, centrale entree,
showroom/winkelruimte met automa sche schuifdeuren, diverse
(kantoor)ruimten, magazijn, technische ruimte, sanitaire ruimte. 

1e verdieping (gedeeltelijk verhuurd) 
Diverse kantoorruimten met ruime doorgangsvertrekken,
vergaderruimten, archiefruimten, gescheiden sanitaire toiletgroep.
Momenteel beschikbaar 1 verdieping: 24B - ca. 140 m² en 24C - ca. 170
m². 

2e verdieping (verhuurd) 
Grote bedrijfskan ne met professionele keuken en gescheiden
toiletgroepen. Overige ruimten voor o.a. archief, opslag en technische
installa es. 
Diverse kantoorruimten variëren van ca. 30 m² tot ca. 70 m². Kan ne
ca. 130 m². 

Vloeroppervlakte: 
Begane grond: ca. 689 m² (verhuurd) 
1e verdieping : ca. 700 m² (80% verhuurd) 
2e verdieping : ca. 488 m² (verhuurd) 

Opleveringsniveau en voorzieningen: 
De kantoorruimten zijn luxe afgewerkt met de navolgende
voorzieningen:

kabelgoten v.v. hoogwaardige telefoon- en databekabeling
systeemplafond met geïntegreerde verlich ng
hoogwaardige verwarmingsinstalla e
aircondi oning d.m.v. split-units
zonwerende beglazing (gedeeltelijk)
laminaatvloer
kantoorruimten zijn separaat af te sluiten middels cilindersloten
alarminstalla e
luxe dames- en herentoiletvoorziening

Gebruiksmogelijkheden: 
Het pand is uitermate geschikt voor bedrijven die showroom-c.q
verkoopruimte en kantoor willen combineren. 

Parkeren: 
Er zijn ruim voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein, ca. 40
parkeerplaatsen. 

Bijzonderheden:

gesitueerd op zeer goede zichtloca e
modern vormgegeven
ruime parkeermogelijkheden

Aanvaarding: 
In overleg.



Kadastrale kenmerken:
Gemeente Zaandam, Sec e K, nr. 11646



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. 

Loca egegevens: 
Absolute toploca e binnen het goed geou lleerde
bedrijventerrein Zuiderhout, een gebied waar zowel perifere
detailhandelsac viteiten 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-ak viteiten. Gerenommeerde
winkelketens zijn hier reeds geves gd: o.a. Karwei, Vrijbuiter,
Babyland, Tuincentrum Overvecht, Loods 5, Ikea (2018?),
KFC, McDonald's etc.

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 poten ële huurder of koper dient zelf bij
de gemeente na te gaan of de beoogde bedrijfsves ging 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 ac ef 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 bedrijfshuisves ng in de
ruimste zin van het woord. Wij beschikken over een uitgebreide
portefeuille met een gevarieerd aanbod en hebben legio
mogelijkheden voor de realisa e van elk bedrijfspand op maat!

Gunther Zaandam B.V.
Pieter Ghijsenlaan 19a, 1506 PW Zaandam
E info@guntherbedrijfsmakelaars.nl

T 075 614 16 16


