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WINKELPAND
WANDELWEG 66 WORMERVEER

TE HUUR   €  1.150 per maand ex.BTW

TE KOOP   € 159.500 k.k. ex. BTW



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
80 m² / 50 m²

BTW BELAST
ja

BOUWJAAR
1981-1990

PARKEERFACILITEITEN
Gemeenschappelijk
parkeerterrein

VERDIEPINGEN
Begane grond en  souterrain

OPPERVLAKTE
Begane grond ca.80 m²
Souterrain ca. 50 m²

BOUWSOORT
Bestaande bouw



OMSCHRIJVING

Multifunctionele commerciële ruimte gelegen nabij 
Parkeren:

de kern van Wormerveer. De ruimte is gelegen in In de directe omgeving van het object zijn er ruim 
een commerciële plint met een drietal identieke voldoende parkeerplaatsen gelegen.

(winkel)panden op de begane grond van een 

wooncomplex.
 



 
Vraagprijs:


 € 159.500 k.k. ex. BTW


Bijzonderheden:
 


• Vereniging van eigenaren (Vestaplein/ 
Huurprijs:

Wandelweg) van toepassing
 € 1.150,- per maand ex. BTW. 

• Multifunctionele representatieve ruimte voor 

praktijk, winkel, atelier, dienstverlening, of kantoor
 

• Gecombineerd gebruik, woon/werk functie 
BTW:

mogelijk, na toestemming VVE
 Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien 
• Ruim 12 m1 frontbreedte op zichtlocatie
 een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur 
• Nabij de kern van Wormerveer
 gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden 
• Ruim voldoende parkeergelegenheid in de directe verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële 
omgeving
 nadeel volledig wordt gecompenseerd.



 



 


Vloeroppervlakte:
 
Servicekosten:


Totale oppervlakte van circa 130 m².
 Kosten VVE zijn voor rekening verhuurder. Huurder dient 
Begane grond 80 m² bestaande uit praktijkruimte, voor eigen rekening en risico contracten met 
keuken en toilet.
 nutsbedrijven af te sluiten voor de levering en het 
Souterrain 50 m² bereikbaar via eigen externe verbruik van gas, water en elektra.

ingang.
 



 



 
Huurbetaling:


Opleveringsniveau:
 De totale betalingsverplichting dient per kwartaal vooruit 

• opleveringsniveau 'as is'
 te worden voldaan.

• verwarming middels cv-ketel en radiatoren, gas en 

electra
 



 
Zekerheidstelling:


 Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en 

Gebruiksmogelijkheden:
 servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.


Uitstekend geschikt als kantoor- en bedrijfsruimte 

zoals zakelijke dienstverlening, naaiatelier, 

praktijkruimte e.d.
 
Aanvaarding:



 Direct.


 


Bestemming:
 


Praktijkruimte, detailhandel, dienstverlening met en 

zonder balie-functie, maatschappelijk en kantoor. 

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en 

voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, of bij 

de gemeente.
 








KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:

Per auto

Het object is uitstekend bereikbaar door de 
ligging aan de doorgaande provinciale weg (de 
Wandelweg) in Wormerveer. 

De ontsluitingwegen naar de A8, de A9 en de 
A10 zijn vanaf dit object perfect gelegen.




Per openbaar vervoer

Op 200 meter afstand van het object bevindt 
zich het treinstation Wormerveer, van waaruit u 
in 20 minuten in Amsterdam c.s. bent. 



HEEFT U INTERESSE 

IN DIT PAND?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

GUNTHER 
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