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WINKELPAND
WESTZIJDE 70 - 72 ZAANDAM

TE HUUR  € 2.500 per maand ex. btw



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
175 m²

FRONTBREEDTE
13 m (voorgevel)
5 m (zijgevel)

BOUWJAAR
1906-1930

BTW BELAST
ja

PARKEERFACILITEITEN
betaald parkeren in directe
omgeving

GEBRUIK
winkelruimte/kantoorruimte



OMSCHRIJVING

Object:
 
Zekerheidsstelling:


Winkel-/Kantoorruimte, gelegen op de begane Een bankgarantie met een minimale grootte van een 

grond van vrijstaand karakteristiek pand.  Het object drietal maandverplichtingen inclusief servicekosten en 
is gelegen in een populaire winkelstraat (A1 locatie) BTW. 

te midden  van een divers aanbod van winkelketens 

en overige detailhandel.
 
Aanvaarding: 

Het pand heeft door haar hoekligging een royale Per direct.

etalage, de frontbreedte met etalage van de 

voorgevel bedraagt ca. 13 meter en aan de zijgevel 

een etalage van ca. 5 meter. De winkel is gunstig 

gelegen met een groot aantal landelijke 

winkelketens in de directe nabijheid zoals Xenos, 

Zeeman en Perry Sport.
 



 


Indeling:
 


Begane grond ca. 175 m² b.v.o.
 

Entree aan de voorzijde voorzien van rolluik. 

Etalageramen op kijkhoogte. De ruimte bestaat uit 2 

aparte ruimtes verbonden met dubbele glasdeuren.
 

Voorzien van plafondspots, keuken, toilet en 

verwarming.
 



 


Opleveringsniveau:
 


- plafondspots
 

- CV radiatoren
 

- keukenblok
 

- toilet
 



 


Bijzonderheden:
 


- servicekosten op voorschotbasis
 

- gunstige ligging
 

- royale etalageruimte
 

- gelegen nabij gerenommeerde winkelformules
 



 


Parkeren: 
 


Betaald parkeren in de directe omgeving. 




Gebruiksmogelijkheden:


Uitstekend geschikt voor gebruik als winkelruimte of 
kantoorruimte.





















LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid: 

Gelegen aan een prominente winkelstraat van en 
naar het centrum van Zaandam met goede 
verbindingen naar autosnelwegen. Het object is 
zowel per auto als per openbaar vervoer prima 
te bereiken. NS-station Zaandam alsmede de 
busstation op loopafstand.





Locatie: 


Het object is gelegen nabij het stadscentrum van 
Zaandam aan de Westzijde, een doorgaande 
winkelstraat van Zaandam, die aansluit op het 
A1-winkelgebied. De winkelruimten aan de 
Westzijde zijn gelegen in de levendige 
Zaandamse wijk Oud-West, dat het centrum 
vormt van de stad Zaandam. Deze wijk kenmerkt 
zich door de ruim opgezette winkelstraat met 
afwisselend aanbod. 



Gunther bedrijfsmakelaars

Gunther bedrijfsmakelaars is één van de grootste

spelers op het gebied van bedrijfsmakelaardij in de

Zaanstreek. Wij zijn al meer dan 20 jaar actief op het

gebied van bedrijfsonroerendbedrijfsonroerend 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!









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.











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


