
Kantoorruimte van ca. 125 m²

Katernstraat 10 D, Almere



Omschrijving

COMFORTABELE, UITSTEKEND BEREIKBARE 

KANTOORRUIMTE IN EEN MARKANT 

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW


Direct gelegen aan de A6 (afrit 3 Almere West) op 

bedrijventerrein "De Uitgeverij" een kantoorruimte 

van 125 m² op de eerste (tevens bovenste) 

verdieping van een kleinschalig markant 

kantoorpand.





Almere
Katernstraat 10 D

Te huur

€ 890 p.m.
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Omschrijving - vervolg

INDELING

Centrale entree, opgang naar de verdieping, aan de linkerzijde deur tot kantoorruimte, grote 
centrale werkvloer met pantry, een grote en kleinere kantoorkamer/vergaderruimte, toiletgroep en 
bergruimte.




AFWERKINGSNIVEAU

* airconditioning/luchtbehandeling

* kabelgroten en systeemplafonds




LOCATIE

Gelegen direct aan de A6 (afrit 3 Almere West) op korte afstand van Amsterdam, Gooi en omstreken. 
Ligging op zeer korte afstand van de Hogering. Uitstekende bereikbaarheid. Aan een tweede afrit 
wordt door de gemeente Almere gewerkt en zal spoedig gereed zijn. 




PARKEREN

Op eigen terrein is overdekte parkeerruimte beschikbaar (huurprijs € 300,-- per parkeerplek per 
jaar). Tevens parkeergelegenheid voor het pand.




Controle op de productie van softdrugs:

Op last van politie en gemeente zullen periodiek controles uitgevoerd worden op de aanwezigheid 
en/of productie van verboden middelen zoals softdrugs (wiet) en harddrugs. De controles zullen 
kort van te voren aangekondigd worden en worden uitgevoerd door een beveiligingsbedrijf. De 
overlast is minimaal.




Energielabel A is aanwezig.
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Direct gelegen 
aan de A6 
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Kenmerken
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Overdracht
Status Beschikbaar

Huurkoopprijs € 890 p.m.

Aanvaarding in overleg

BTW van toepassing ja

Bouwvorm
Bouwvorm bestaande bouw

Bouwjaar 2005

Indeling
Soort object kantoorruimte

Totale vloeroppervlakte 125 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Oppervlakte bedrijfsruimte -

Oppervlakte kantoorruimte

Parkeergelegenheid
Parkeerpl. overdekt

Diversen
In units vanaf 125 m²

Aantal lagen 1

Woonruimte
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Bedrijventerrein 
"De Uitgeverij"
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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


zakelijk@siewe.nl / 035 699 00 44




Monitorweg 58, 1322 BJ Almere

zakelijk@siewe.nl / 036 303 09 94


