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BEDRIJFSRUIMTE
KIKKERTWEG 32 -34 WORMERVEER

TE HUUR € 7.896 per maand ex. BTW



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
ca. 1.442 m² b.v.o.

BEDRIJFSHAL
ca. 1.182 m² b.v.o.

KANTOORRUIMTE
ca. 260 m² b.v.o.

BTW BELAST
ja

BOUWJAAR
omstreeks 2002

VERDIEPINGEN
2

VRIJE HOOGTE
ca. 7,50 m.

VRIJE OVERSPANNING
ca. 20 m.

VLOERBELASTING
ca. 2.500 kg/m²

PARKEERFACILITEITEN
ruime parkeermogelijkheden



OMSCHRIJVING

Object:
 
Gebruiksmogelijkheden:

Solitair bedrijfspand, bestaande  uit hoge bedrijfshal Geschikt voor productie, op-en overslag en distributie in 
met kantoor en buitenterrein, gelegen op het combinatie met kantoor en/of showroom.

bedrijventerrein Noorderveld. Dit object is 

omstreeks 2002 onder moderne architectuur 
Parkeren:

gerealiseerd met gebruikmaking van hoogwaardige Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein zowel aan 
onderhoudsarme materialen. De kantoren zijn de voor- als achterzijde van het object. 

efficiënt ingedeeld en nagenoeg gebruiksklaar. Het 

geheel verkeert in prima staat van onderhoud.
 
Bijzonderheden:



 - moderne architectuur


Indeling en oppervlakte:
 - uitstekende situering


Bedrijfsruimte: ca. 1.182 m² b.v.o.
 - diverse gebruiksmogelijkheden

Niet nader ingedeelde, kolomvrije ruimte, aan de - ruime eigen parkeermogelijkheden, alsmede 
voor- en achterzijde voorzien van een overheaddeur manoeuvreerruimte

(6m x 6m). Stalen steektrap met bordes en 

entresolvloer. Vrije overspanning ca. 20 m. Vrije 
Zekerheidstelling:

hoogte ca. 7.50 m. Vloerbelasting ca. 2.500 kg/m².
 De borgstelling bedraagt 3 maanden huur te 


 vermeerderen met servicekosten en BTW.


Kantoorruimte:
 


Begane grond: ca. 130 m² b.v.o.
 


Representatieve entree met trap naar de verdieping. 

Vergaderruimte, kantine, toiletgroep 

(kantoorpersoneel), toiletgroep/kleedruimte 

(productiepersoneel).
 



 


Verdieping: ca. 130 m² b.v.o.
 


Diverse kantoorvertrekken, cv ruimte, kast en 

overloop. 
 



 


Opleveringsniveau:
 


Bedrijfsruimte
 


- overheaddeur (6m x 6m)
 

- gasgestookte heaters (2x)
 

- bovenloopkranen (2x)
 

- spuitcabine
 

- lichtstraten

- uitgebreide elektrische installatie

- geluidsabsorberende binnenwanden





Kantoorruimte


- CV combiketel

- keuken/kantine

- systeemplafond met geïntegreerde verlichting

- uitgebreide 220V installatie

- telecominstallatie















KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Locatiegegevens:

- Bedrijventerrein Noorderveld - Wormerveer.

- Modern gemengd terrein, ontwikkeld eind 
jaren '90.

- Bruto oppervlakte :67 hectare.

- Toegestane milieucategorieën: maximaal 5, 
grotendeels 4

- Voorzieningen: collectieve beveiliging, 
glasvezel aanwezig, ondernemersvereniging



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


