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Inhoud



Het fraaie kantoorgebouw heeft een duurzame uitstraling en is opgebouwd uit 
staal, glas en hout. Duurzaam, milieuvriendelijk en onderhoudsarm. 

Minder is meer. Het concept gaat uit van eenvoud en multifunctionaliteit. 
Het biedt een optimaal comfort en een ruimtelijk gevoel.

Het kantoorgebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 838,5 m2 verdeeld over 3 
bouwlagen. Het heeft een hoogte van circa 11 meter. De binnenwanden zijn compleet 

afgewerkt. De gevel bestaat uit houten gevelbekleding.

De kantoorunits worden compleet afgewerkt 'turn key' en zijn o.a. voorzien van 
vloerafwerking, wandafwerking, systeemplafond, led verlichting, verwarming/

airconditioning, screens aan de zonzijde, intercominstallatie, fietsenberging, glasvezel 
internet en brievenbus.

Het gebouw voldoet aan de laatste (BENG) eisen en is dus een Bijna Energie Neutraal 
Gebouw. Door de meer dan 60 zonnepanelen op het dak zijn de energiekosten gering. 

  

EEN DUURZAME OPEN EN EIGENTIJDS UITERLIJK 

Het gebouw



EEN COMPLEET AFGEWERKTE KANTOORUNIT MET LUXE UITSTRALING

Tekeningen



De kavel is gesitueerd aan de Helsinkihaven in de wijk Weidevenne nabij de snelweg A7 
in Purmerend, nabij het centrum, scholen en openbaar vervoer. Met een ligging op nog 
geen kwartier rijden vanaf Amsterdam en een half uur vanaf luchthaven Schiphol een 

uitstekende vestigingslocatie. 

Weidevenne is een wijk in Purmerend, gelegen ten westen van het Noordhollands 
Kanaal. De bouw van Weidevenne startte in 1996 en de eerste bewoners kwamen in 
1997. De hoofdzakelijk uit laagbouw bestaande wijk heeft op dit moment bijna 20.000 

inwoners. Purmerend heeft totaal ruim 80.000 inwoners.   

Er Is voldoende parkeergelegenheid op het naastgelegen parkeerterrein. In de eigen 
berging voorzien van mos dak en hedra beplanting is ruimte voor een afvalcontainer en 

het plaasten van fietsen.

DE LOCATIE IS DIRECT AAN DE A7 IN DE WIJK WEIDEVENNE IN PURMEREND

Locatie



DE TRENDY GEZAMENLIJKE VERGADERRUIMTE MAAKT HET COMPLEET  

Met allemaal ondernemers bij elkaar in één gebouw hoort ook samenwerken door 
bijvoorbeeld het delen van kennis en contacten. Netwerken en opdrachten aan elkaar 

uitbesteden of samen oppakken. Elkaar helpen bij de groei van je bedrijf.

Maar ook samen werken in een gebouw. Een gezamenlijke entree, lift en trappenhuis.
Elke bouwlaag beschikt over een dames en heren toilet, pantry en een gezamenlijke 

vergaderruimte.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) beheert het gebouw en de gezamenlijke ruimten (zoals 
het schoonmaken, onderhouden en repareren). De VvE wordt bij dit beheer administratief 
en technisch ondersteund door IBB VvE Beheer. IBB VvE Beheer voorziet de VvE hiervoor 

van een digitaal portaal.

  

Voorzieningen



Schets



Units Bouwlaag   Koopsom   BVO 
1  begane grond   € 389.995,-    128 m2  
2 begane grond   €   69.995,-      23 m2  
3  begane grond   € 389.995,-    128 m2  
4  1e verdieping   € 199.995,-      64 m2 
5 1e verdieping    € 199.995,-     64 m2  
6 1e verdieping    €   69.995,-      23 m2 
7 1e verdieping    € 199.995,-     64 m2  
8 1e verdieping    € 199.995,-     64 m2 
9  2e verdieping   € 105.995,-      34 m2

10  2e verdieping   €   99.995,-      30 m2  
11 2e verdieping   €   99.995,-      30 m2 
12 2e verdieping   € 105.995,-      34 m2  
13 2e verdieping   €   69.995,-      23 m2 
14 2e verdieping    € 105.995,-      34 m2    
15 2e verdieping    €   99.995,-      30 m2 
16 2e verdieping    €   99.995,-      30 m2  
17 2e verdieping   € 105.995,-      34 m2  

1e 2e

Plattegronden

In de bruto vloeroppervlakte is meegenomen 
een evenredig deel van de gezamenlijke 

ruimten. Het is mogelijk om twee of meerdere 
kantoorunits te combineren. Genoemde prijzen 

zijn vrij op naam en exclusief BTW. 
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De realisatie van het project vindt plaats zodra voor 70% van de 17 kantoorunits een koop-/
aannemingsovereenkomst is getekend, of zoveel minder ter beoordeling van de ontwikkelaar. 

Indicatie start bouw eerste helft 2022. De kopers betalen in een aantal termijnen. Betalingen en 
wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Een koper kan uiteraard meerdere units kopen. Het aantal te bouwen kantoorunits bedraagt 17. 
Indien voor 1 mei 2022 niet 70% van de 17 kantoorunits is verkocht, kan de ontwikkelaar de 
contracten eenzijdig zonder verdere consequenties ontbinden. Verder kan de ontwikkelaar de 
gesloten koop-/ aanemingsovereenkomsten zonder verdere consequenties ontbinden indien 

geen definitieve bouwvergunning wordt afgegeven door de gemeente.

Ook kunnen wijzigingen in het ontwerp, toe te passen materialen, constructies en/of 
installaties welke gewenst worden door de gemeente aanleiding geven de verkoopprijzen 

aan te passen. Mocht dit leiden tot een prijsverhoging dan is de koper gerechtigd de koop-/ 
aannemingsovereenkomst zonder verdere consequenties te ontbinden. 

De kantoorunits mogen worden gebruikt zoals omschreven in het vigerend bestemmingsplan. 
Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening 

benodigde vergunningen en financiële middelen. 

De koper mag de gekochte kantoorunit pas doorverkopen als de ontwikkelaar alle kantoorunits 
heeft verkocht of met schriftelijke toestemming van de ontwikkelaar.

Procesverloop



www.facebook.com/bedrijfsunits
www.instagram.com/bedrijfsunits
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij op telefoonnummer: 0299-416234

www.bedrijfsunits.nl


