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KANTOORRUIMTE
WITTE VLINDERWEG 32 WORMERVEER

TE HUUR € 700 per maand all-in



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
55 m²

BTW BELAST
nee

BOUWJAAR
1991-2000

PARKEERFACILITEITEN
6 parkeerplaatsen

VERDIEPINGEN
1

BEDRIJVENTERREIN
Noorderveld II

OPPERVLAKTE TERREIN
-
Bestaande bouw

BOUWSOORT



OMSCHRIJVING

Luxe afgewerkte kantoorruimte, gelegen op de 1e 
Bijzonderheden:

verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw, - huurprijs all-in!!

hoekligging. De ruimte is compleet ingericht en - turn key

afgewerkt en direct te betrekken. Uitgebreide - veel extra voorzieningen

voorzieningen aanwezig.
 




 




 
Zekerheidstelling:


Indeling:
 De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 

Eigen entree, trapopgang naar de verdieping.
 toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. 
(Kantoor)ruimte (ca. 55 m² b.v.o.) voorzien van Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en 
systeemplafond met halogeenspots. Rondom dient door huurder voor de ingangsdatum van het 
raampartijen met draai-kiepramen.
 huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een 
Pantry voorzien van koelkast. Tevens eigen bankgarantie /waarborgsom

toiletvoorziening. De ruimte is compleet afgewerkt 

en turn key!
 



 
Aanvaarding:



 Per direct


Opleveringsniveau en voorzieningen:
 


- toilet
 

- pantry v.z.v. koelkast
 

- afgewerkte wanden
 

- systeemplafond met verlichtingsspots
 

- vloerbedekking/marmoleum
 

- verwarming middels radiatoren voorzien van luxe 

radiatorbekleding
 

- airco-unit
 

- beveiligingscamera (buitenzijde pand)
 

- zonwering
 

- intercom
 



 


 


Gebruiksmogelijkheden:
 


Uitstekend geschikt voor kantooractiviteiten, 

praktijkruimte, showroom etc.
 



 


 


Parkeren:
 


Bij de kantoorruimte horen 6 eigen parkeerplaatsen.
 


 


 
























LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:

Uitstekend bereikbaar door de aansluiting via de 
N246 van de A7, A8 en de A9. Ook per 
openbaar vervoer is het geheel uitstekend te 
bereiken.




Locatiegegevens:

- Ligging: Bedrijventerrein Noorderveld – 
Wormerveer

- Type terrein: Modern gemengd terrein, 
ontwikkeld eind jaren '90

- Bruto oppervlakte: 67 hectare

 Toegestane milieucategorieën: maximaal 5, 
grotendeels 4

- Doelgroepen: lichte industrie, productie, 
groothandel, bouw, op- en overslag, transport 
en distributie, beperkt grootschalige 
detailhandel

- Bijzonderheden: Nieuw modern ingericht 
terrein

- Voorzieningen: Collectieve beveiliging, 
glasvezel aanwezig



BEKIJK DIT PAND ONLINE!
witte vlinderweg32.nl

Witte Vlinderweg 32, 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

075 614 1616

info@guntherbedrijfsmakelaars.nl

www.guntherbedrijfsmakelaars.nl


