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BeleggingBelegging. bedrijfsruimte ca. 225 m². kantoorruimte ca. 150 m². buitenterrein ca. 480 m²

Vraagprijs excl. BTW € 497.500 k.k.



Objectgegevens: 
Luxueuze hoekbedrijfsunit (IN VERHUURDE STAAT) met kantoorruimte
en zeer royaal buitenterrein gelegen op bedrijventerrein HoogTij in de
Westzanerpolder. Het bedrijfsverzamelcomplex bestaat uit 8
bedrijfsunits met kantoorruimte en is gebouwd onder fraaie
architectuur. 

Indeling: 
Begane grond: ca. 225 m² b.v.o. 
Entree via de geïsoleerde overheaddeur (ca. 4,5 x 4,5,m), alsmede
separate loopdeur. Ontvangstruimte met mogelijkheid voor een balie,
toilet en trapopgang naar de verdieping. Kantine of kantoorruimte met
pantry en separaat toilet. 

Verdieping: ca. 150 m² b.v.o. 
Overloop, toilet en 2 kantoorruimten. 

Vloeroppervlakte: 
Bedrijfsruimte: ca. 225 m² 
Kantoorruimte: ca. 150 m² 
Buitenterrein: ca. 480 m² 

Opleveringsniveau en voorzieningen:

onderheide, betonvloer, monolithisch afgewerkt
nutsaansluitingen
toilet/pantry
elektrisch bedienbare overheaddeur
dubbele beglazing
toilet en pantry v.z.v. vloer- en wandtegelwerk
meranti kozijnen en trap
mechanische ventilatie in toiletten en kantine
systeemplafonds v.z.v. geïntegreerde verlichting
verwarming middels heater
airconditioning in bedrijfs- en kantoorruimte
brandhaspels en poederblussers
lichtstraat 2,5 m x 15 m
kabelgoten 220 V + internetbekabeling

Gebruiksmogelijkheden: 
Geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden. Niet toegestaan is
zelfstandig kantoorgebruik en detailhandel. 

Parkeren: 
Royaal buitenterrein van 480 m² biedt voldoende
parkeermogelijkheden. 

Bijzonderheden:

groot buitenterrein
hoog opleveringsniveau
modern bedrijventerrein
BELEGGINGSOBJECT!

Aanvaarding: 
In overleg.



Kadastrale kenmerken:
Gemeente Westzaan, Sectie D, nr. 2846



Locatiegegevens:
Bedrijvenpark HoogTij ligt pal aan het Noordzeekanaal
en maakt deel uit van het Amsterdamse havengebied.
BedrijvenPark HoogTij is een modern gemengd en
kadegebonden bedrijventerrein, in ontwikkeling met een
bruto

oppervlakte van 140 hectare.
Toegestane milieucategorieën: maximaal 5.1,
grotendeels 4.
Doelgroepen: industrie, productiebedrijven,
kadegebonden bedrijven, groothandel, op- en overslag,
transport en

distributie.
Collectieve beveiliging, parkmanagement, facilitiypoint.

Bereikbaarheid: 
Goed bereikbaar vanaf de A8 (Coentunnelweg) / A10 (Ring
Amsterdam). De Zuidelijke Randweg garandeert een snelle
verbinding naar de Wijkertunnel, Beverwijk en IJmond.
Goede openbaar vervoer verbinding naar de NS stations
Zaandam en Beverwijk. Op steenworp afstand van het
nieuwe stadshart van Zaanstad en NS-station Zaandam. 
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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