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Te koop en te huur: Verrijn Stuartlaan 1A, Diemen een kantoor Unit van circa. 278m2 met dakterras. 





BESCHIKBARE OPPERVLAKTE PER UNIT




Begane grond: circa 93 m2 bedrijfs-/kantoorruimte.

1e verdieping: circa 93 m2 bedrijfs-/kantoorruimte.

2e verdieping: circa 14 m2 bedrijfs-/kantoorruimte alsmede 78 m2 dakterras.





STOCK AMSTERDAM




Op korte termijn zal worden opgeleverd de realisatie deze kwalitatief zeer hoogwaardig en robuust / industrieel 
vormgegeven kantoorunit op een uitstekend bereikbare locatie op bedrijventerrein Verrijn Stuart te Diemen.

De kantoorunit is gesitueerd op de hoek van de Verrijn Stuartweg / Venserweg en wordt een bedrijfsgebouw 
bestaande uit 34 individuele instapklare units met een vloeroppervlak van ieder circa 278 m² verdeeld over de 
begane grond (entree/kantoorruimte met opslag), de eerste verdieping (kantoorruimte) en de tweede verdieping 
met dakterras.





ONDERNEMEN




De bedrijfsruimte telt maar liefst drie bouwlagen. Met de begane grond tot en met de tweede verdieping en een 
dakterras heeft u in totaal 278 m² aan ondernemersruimte. De benedenverdieping is voorzien van hoge plafonds en 
beschikt over een ingang met een muurhoge, glazen harmonicadeur. 





LOCATIE OBJECT




Stock Amsterdam is uitstekend gelegen op een goed bereikbare locatie op bedrijventerrein Verrijn Stuart te Diemen. 
Bedrijventerrein Verrijn Stuart is sterk in opkomst en heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. 
Vele kleine ondernemers hebben zich hier recentelijk gevestigd, waaronder ook veel leuke creatieve bedrijfjes. 
Hiermee transformeert het gebied in rap tempo van een conventioneel bedrijventerrein naar een aantrekkelijke 
vestigingslocatie met een grote variëteit aan bedrijvigheid.
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EIGEN VERVOER




De bereikbaarheid per eigen vervoer is goed. Op circa 5 autominuten afstand zijn de op- en afritten van de ringweg 
A10 gelegen. 





OPENBAAR VERVOER




De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is tevens goed. Op een loopafstand van 7 minuten is Station Diemen 
Zuid gelegen. Daar stoppen de metro en buslijnen.





OPLEVERINGSNIVEAU





De units worden opgeleverd onder andere voorzien van:

- openslaande deuren / entreedeur per unit; 

- verwarmings- en koelinstallatie; 

- close-in boiler; 

- geëgaliseerde vloer; 

- toiletvoorziening; 

- pantry; 

- elektra voorzieningen in toilet en kitchenette, overige door koper aan te brengen; 

- prefab stalen trap van begane grond naar de eerste verdieping, vurenhouten trap van de eerste naar tweede 
verdieping. 





PARKEREN




€ 1.250,00 per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met BTW. 




Bij de unit zijn 4 privé parkeerplaatsen beschikbaar. 





HUURPRIJS





Vanaf € 2.750,00 per maand, te vermeerderen met BTW en servicekosten.
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KOOPCONDITIES




Vraagprijs: € 510.000 k.k., te vermeerderen met BTW.




GOEDKEURING




Bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.
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