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BEDRIJFSRUIMTE
INDUSTRIEWEG 55 WORMERVEER

          BEDRIJFSRUIMTE ca. 420 m² / KANTOORRUIMTE ca. 185 m²

          HUURPRIJS € 2.917 per maand ex. BTW en Servicekosen



KENMERKEN

BEDRIJFSRUIMTE
ca. 420 m²

KANTOORRUIMTE
ca.  185 m²

BTW BELAST
ja

LIGGING
Bedrijventerrein Molletjes-
veer

1



OMSCHRIJVING

Bedrijfs-/kantoorruimte in bedrijfsverzamelcomplex 

"Une de Mai", gelegen op bedrijventerrein 
Gebruiksmogelijkheden:

Molletjesveer, bestaande uit 11 bedrijfsunits Uitstekend geschikt voor op-/en overslag en productie 
gecombineerd met een inpandig kantoor. 
 eventueel in combinatie met kantoorgebruik. De 


 afzonderlijke units zijn, gezien hun maatvoering, 


 uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven


Indeling en oppervlakte:
 


De bedrijfsruimte en kantoorruimte zijn separaat 


toegankelijk (respectievelijk achterzijde/voorzijde) 
Parkeren:

en voorzien van een (elektrisch bedienbare) Er is ruim voldoende parkeervoorziening aan de 
overheaddeur.
 voorzijde van het gebouw. Aan de achterzijde royale 
Bedrijfsruimte  : ca. 420 m² b.v.o.
 manoeuvreerruimte t.b.v. laden en lossen van goederen.  

Kantoorruimte : ca. 185 m² b.v.o.
 




 
Aanvaarding:



 Per direct beschikbaar


Opleveringsniveau:
 


Bedrijfsruimte
 

- vrije hoogte ca. 6,5 meter 
 

- overheaddeur ca. 4 x 4,5 mtr (hxb) 
 

- asfalt betonvloer 
 

- geschatte vloerbelasting 2.000 kg/m² 
 

- verlichting 
 

- lichtdoorlatende dakkoepels 
 

- verwarming (middels heaters) 
 



 

Kantoorruimte (kan per unit verschillen) 
 

- recent gerevitaliseerd
 

- toilet(groep) 
 

- pantry 
 

- systeemplafond met verlichting 
 

- verwarming middels radiatoren. 
 



 





Bijzonderheden:


- gerevitaliseerd 

- goed onderhouden 

- royaal buitenterrein








Zekerheidsstelling:


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












PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:

De directe ligging aan de N 246 en de nabijheid 
van de A7, A8 en A9 garanderen een 
uitstekende bereikbaarheid. Plaatsen als 
Zaandam, Amsterdam, Purmerend, Alkmaar en 
Beverwijk zijn allen binnen 15 autominuten 
bereikbaar. Ook per openbaar vervoer is het 
geheel uitstekend te bereiken. 





Locatiegegevens:

-bedrijventerrein Molletjesveer - Wormerveer 

-gemengd terrein, ontwikkeld jaren '60 

-bruto oppervlakte 70 hectare 

-toegestane milieucategorieën maximaal 4, 
grotendeels 3 

-doelgroepen: lichte industrie, productie, 
groothandel bouw, opslag 

--recent gerevitaliseerd

-collectieve beveiliging, ondernemersvereniging 



BEKIJK DIT PAND ONLINE!
industrieweg55.nl

Industrieweg 55, Wormerveer

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
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www.guntherbedrijfsmakelaars.nl


