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KENMERKEN
VRAAGPRIJS



 € 1.750

BOUW


 1991-2000

OPPERVLAKTE


 240 M²

INHOUD

758 M3

ENERGIELABEL

-



OMSCHRIJVING
Thans in de verhuur dit representatieve bedrijfspand op goede locatie op 
bedrijventerrein Baanstee Oost te Purmerend.

Het geheel verkeert in uitstekende staat van onderhoud is courant van 
indeling.




Op de parterre treft u circa 110 m2 (circa 3,2 meter vrije hoogte) 
bedrijfsruimte alsmede een representatieve entree met toilet; op de 
verdieping treft u een afgesloten archief / opslag ad. circa 22 m2 alsmede 
een prachtige showroom / verkoopruimte, (circa 2,84 hoogte), compleet met 
keukeneiland en speels verlicht middels lichtstraten.




Het pand is 'turn key' en heeft 2 parkeerplaatsen aan de voorzijde. 




Algemeen: 

- De huurprijs is exclusief stadsverwarming, water en licht;

- Huurtermijn: 5 jaar + 5 optiejaren (korter is bespreekbaar);

- Huurbetaling: Per maand vooruit;

- Huurindexatie: Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI - 
alle huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, voor het eerst een jaar na huuringangsdatum;

- Huuringangsdatum: per direct

- Zekerheidsstelling: 3 maanden bankgarantie/ waarborgsom.

- Servicekosten VvE € 50, per maand.




- Voorbehoud: Goedkeuring verhuurder.




Deze informatie is vrijblijvend. Omtrent gegevens en bevindingen wordt 
geen aansprakelijkheid aanvaard




Bereikbaarheid: Ligging is centraal ten opzichte van de uitvalswegen N244, 
A7 of N247. Het object heeft een uitstekende ontsluiting op de N244 
waardoor men in een mum van tijd in Volendam of op de A7 richting Hoorn, 
Alkmaar of Amsterdam is. Het centrum van Purmerend is uiteraard ook zeer 
goed bereikbaar.
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Vraag ’t bij Sopar makelaars 

Kan ik mij dat droomhuis veroorloven? Zijn er juridische obstakels? Ben ik zelf wel een goede onderhandelaar? 
Vraag het Sopar. Sinds 1975 zijn wij actief in Purmerend en omgeving. We nemen u het werk uit handen want u 
heeft het al druk genoeg. En een huis kopen of verkopen moet toch eigenlijk een feest zijn. 




Alles onder één dak 

Sopar is gevestigd in de Nieuwstraat 74-78 te Purmerend. Binnen onze “alles-onder-één- dak” formule, hebben wij 
specialisten op elk deelgebied van ons vak direct voor u in huis. Zo kunt u zich laten adviseren over hypotheken en 
verzekeringen of de koop of verkoop van uw woning of bedrijfspand. Sopar makelaars weet de hoogst mogelijke 
verkoopprijs voor u te realiseren, of juist de meest gunstige aankoopprijs.

Marc Jonk
06-51138312 / marc@sopar.nl



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Nieuwstraat 74 -78 | 1441 CN | Purmerend



 0299-420097 | info@sopar.nl | www.sopar.nl


