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Bedrijfsgebouw bestaande uit ca. 725 m² kantoor-/showroom-
/bedrijfsruimte, verdeeld over 2 verdiepingen. Het pand zal aanzienlijk
worden verbouwd en aangepast aan de normen en eisen van deze tijd,
hetgeen te zien valt op de artist impressions. 

Oppervlakte: 
Begane grond (magazijn/productie): circa 397 m². 
Eerste verdieping (kantoor/showroom): circa 324 m², deelverhuur mogelijk.

Huurprijs: 
De huurprijs is op aanvraag (per jaar excl. BTW en servicekosten). 

Opleveringsniveau en voorzieningen: 
De ruimte wordt als volgt opgeleverd:

Toegangen: via loopdeuren en overheaddeur.
Bekabeling: kabelgoten
Verlichting: verlichtingsarmaturen
Sanitair: toiletgroep aanwezig
Plafonds: systeemplafonds met verlichtingsarmaturen
Verwarming/ventilatie: middels CV
Vloerafwerking: tapijt
Extra: zonreflecterend isolatieglas

Parkeren: 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. 

Ligging: 
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Noord-Oost. 

Bereikbaarheid: 
Het pand is goed bereikbaar via de N201 Hilversum/Uithoorn/Aalsmeer en
goed gesitueerd ten opzichte van de rijkswegen A2 en A4 middels de afrit
Vinkeveen. 

Oplevering: 
In overleg.



Huurbetaling: 
Vooruitbetaling per maand. 

Huurovereenkomst: 
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt
conform het model dat door de Raad van Onroerende
Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen is
vastgesteld in januari 2015. 

Huurprijsherziening: 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op
basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
(2015 = 100), consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-Alle
huishoudens gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs
nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. 

Huurgarantie: 
Een bankgarantie of een waarborgsom ter grootte van een
betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief
servicekosten en BTW. 
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A2 Bedrijfsmakelaars

A2 bedrijfsmakelaars is een initiatief van Gunther bedrijfsmakelaars.
Gunther bedrijfsmakelaars is al meer dan 15 jaar aktief in de bemiddeling van
bedrijfsonroerend goed in de regio Zaanstad. Sinds 2008 is deze tweede
zelfstandige vestiging onder de naam A2 bedrijfsmakelaars aktief in de regio
regio Vechtstreek – Ronde Venen en Uithoorn / Aalsmeer. Inmiddels is A2
bedrijfsmakelaars gevestigd op een markante locatie op het bedrijventerrein in
Mijdrecht, midden in het werkgebied. 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. A2 bedrijfsmakelaars is dé
specialist op het gebied van bedrijfsmakelaardij in Gemeente De Ronde Venen!
Ons werkgebied is de complete regio tussen Utrecht en Amsterdam langs/nabij
Rijksweg A2 (o.a. Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn, Aalsmeer, Schiphol e.o. en
Utrecht, Stichtse Vecht en Abcoude) A2 bedrijfsmakelaars beschikt over een
uitgebreide portefeuille met een gevarieerd aanbod in zowel bestaande als
nieuwbouw locaties.
U bent van harte welkom voor een nadere kennismaking bij ons op kantoor.

Alhoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze
brochure noch door A2 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.

(Alle informatie in deze informatiebrochure is globaal en vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend)


