
Ca. 860 m² multifunctionele 
bedrijfsruimte (deelverhuur kan)
De Nieuwe Vaart 36, Bussum



Omschrijving

ZEER NETTE MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE VAN 

CA. 675 M² MET CA 185 m² KANTOOR OP DE 

VERDIEPING, OP BEDRIJVENTERREIN "DE VAART". 


Zeer geschikt voor o.a. productiebedrijven, 

bouwbedrijven of detailhandel in volumineuze 

goederen. 





Het is mogelijk om de helft van de bedrijfsruimte te 

huren, vanaf ca. 335 m²   


Bussum
De Nieuwe Vaart 36

te huur

€ 5.650 p.m.
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Omschrijving - vervolg

LOCATIE

Het pand is gelegen op industrieterrein "De Nieuwe Vaart" met een grote diversiteit aan bedrijven, 
waaronder bouwmarkt De Karwei. Het is op loopafstand van het NS-station Naarden-Bussum en 
uitstekend bereikbaar met het eigen vervoer. Slechts 2 km afstand vanaf de A1 richting Amsterdam 
of de A27 richting Hilversum/Utrecht. 




INDELING

Begane grond: 

Ruime entree, vergaderruimte, toiletten, toegang tot bedrijfsruimte en trap naar kantoorruimte op 
de verdieping.

Verdieping: 

Diverse kantoorruimten, pantry, toiletten (kantoorruimte kan eventueel uitgebreid worden).




OPLEVERINGSNIVEAU




BEGANE GROND

- verwarming

- heater

- 2x overheaddeur (4,35 breed x 3.85 m hoog)

- krachtstroom 

- vrije hoogte 3,85 m
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Omschrijving - vervolg



1E VERDIEPING

- systeemplafond met lichtarmaturen

- wandafwerking

- vloerbedekking

- luxaflex

- radiatoren

- alarmsysteem

- pantry 

- toiletten

- ADSL aansluiting




PARKEREN

7 parkeerplaatsen aan de voor- en achterkant van het pand en parkeren aan de openbare weg. 




HUURPRIJS

€ 5.650,-- per maand exclusief BTW. 




SERVICEKOSTEN

Nader te bepalen.




ENERGIELABEL

A.
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Omschrijving - vervolg



BESTEMMING

De huidige bestemming betreft “Bedrijf - 1”. Volgens deze bestemming zijn toegestaan de 
navolgende vormen van gebruik: het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten t/m categorie 2 bij 
deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten-bedrijventerrein. Alsmede is detailhandel in 
volumineuze goederen en bouwmarkten toegestaan.

5siewe.nl/zakelijk



Goed 
bereikbaar
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Kenmerken
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Overdracht
Status Beschikbaar

Huurkoopprijs € 5.650 p.m.

Aanvaarding in overleg

BTW van toepassing ja

Bouwvorm
Bouwvorm bestaande bouw

Bouwjaar 1991

Indeling
Soort object bedrijfsruimte

Totale vloeroppervlakte 860 m²

Oppervlakte bedrijfsruimte 675 m²

Oppervlakte kantoorruimte 185 m²

Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 7

Diversen
In units vanaf

Aantal lagen 2

Woonruimte nee
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2 overhead 
deuren
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Plattegrond
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Plattegrond
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Actief in ’t Gooi én Almere

Wij zijn een makelaar in ’t Gooi en Almere. In 1928 

gestart in Bussum. Veel van onze klanten verhuisden 
naar Almere en wij zijn in feite met hen meegegaan. 

Door letterlijk en figuurlijk een brug te slaan tussen 

Almere en ‘t Gooi hebben we ons werkgebied vergroot.




In Almere zijn we vooral sterk in Bedrijfshallen. Het is 
een dynamische markt die enorm in de lift zit. Er is 
schaarste en de prijzen stijgen. In Naarden en Bussum 
zijn we actief in kantoren, winkels en bedrijfsruimten. 
Met de huidige economische voorspoed is ook hier de 
markt sterk in beweging. Winkels worden getrans-

formeerd naar bijvoorbeeld horeca. Ook de vraag naar 
kantoren verandert sterk, waardoor de huidige 
kantoren vaak niet meer voldoen. Er is een enorme 
behoefte aan goede bedrijfsruimten. Volop werk aan 
de winkel voor ons team.
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Siewe 

Gegarandeerd 

onroerend goed
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 Albrechtlaan 26, 1404 AL Bussum


‘t Gooi	035 699 00 44

Almere 	036 303 09 94

zakelijk@siewe.nl


