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Een courante bedrijfsruimte van goed formaat inclusief 1 (eigen) parkeerplaats.
Gelegen in een modern bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte.
Het object ligt op zichtafstand van de hoofdweg en is daarom ook goed bereikbaar.
Het betreft een bedrijfsruimte van ca. 55 m2 b.v.o. op de begane grond met een vrije hoogte
van ca. 3,50 m1 en verdiepingsvloer van ca. 55 m2 b.v.o. De begane grond bestaat uit een
onderheide monolithische betonvloer welke glad is gevlinderd met een draagkracht van 750 kg/m2.
De verdiepingsvloer betreft een volledige betonnen vloer (kanaalplaten) met een draagkracht
van 250 kg/m2 en is afgewerkt met een houten afwerkvloer.
Het pand beschikt over een handbediende overheaddeur van ca. 3 m1 x 3 m1 (H x B) en een
separate loopdeur. Verder heeft het object een basis inrichting en is voorzien van een
elektrische installatie met verlichting en stopcontacten alsmede een centraal afzuigsysteem.
Op de begane grond treft u de bedrijfshal aan met de meterkast, een flinke opslagkast een
uitstortgootsteen en de trap naar de verdieping.
De verdieping bestaat uit een grote open werk / kantoorruimte, een kleinere semi open werkruimte
en een natte cel met toilet, douchehoek en wastafel. De warmwatervoorziening voor deze ruimte is
geregeld middels een 90 liter boiler.
Er is een flinke keuken aanwezig welke voorzien is van een koelkast, close in boiler, afzuigkap en
een gaskookplaat. Er is geen gas aanwezig in het object, de gaskookplaat werd gebruikt met behulp
van een gasfles.
De wanden op de 1e verdieping zijn voorzien van geïsoleerde voorzetwanden en er is een
systeemplafond geplaatst. Ook zijn er screens aan de buitenzijde aanwezig.
Er is geen centraal verwarmingssysteem in het pand aanwezig maar er is wel een houtkachel
op de verdieping. De houtkachel is door een specialist aangelegd maar het is verkoper niet
bekend of dit in het gebouw is toegestaan.
Het gebouw heeft een moderne uitstraling met een geïsoleerde zilverkleurige gevelbeplating en
antraciet kleurige betonnen gevelelementen. De ramen en deuren zijn uitgevoerd in antraciet
kunststof en voorzien van dubbel glas.
Het betreft een appartementsrecht welke onderdeel is van een actieve vereniging van eigenaren.
Het gehele industrieterrein ligt zeer centraal op slechts 5 autominuten van de snelwegen A-8 en A-10
en op slechts 10 autominuten van Beverwijk.
Vraagprijs: € 159.500,-- k.k., geen btw.
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PROJECTINFORMATIE

Witte Vlinderweg 72 A 9
Wormerveer

LOCATIE/OBJECT

Gelegen in een modern bedrijfsverzamelgebouw met
parkeerplaats voor de deur, bieden wij u deze courante
bedrijfsruimte aan.

BESTEMMING

Bedrijfsruimte.

VERKOOPBARE
OPPERVLAKTE

* Begane grond: ca. 55 m2, bvo
* 1e verdieping: ca. 55 m2, bvo
(conform opgave bouwer)

BOUWJAAR

2004.

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente Wormerveer, sectie A, nummers 8045,
A 9 (unit) en A 28 (parkeerplaats); eigen grond.

VOORZIENINGEN

Het object is o.a. voorzien van:
* elektrische installatie met ged. verlichting;
* ramen/deuren van kunststof en met dubbel glas;
* overheaddeur;
* geïsoleerde voorzetwanden 1e verdieping;
* systeemplafond 1e verdieping;
* toiletruimte met douchehoek en wastafel;
* keuken met inbouwapparatuur;
* houtkachel;

PARKEERGELEGENHEID

1 eigen parkeerplaats op het mandelige terrein.

BEREIKBAARHEID

Prima.

KOOPINGANGSDATUM/
OPLEVERING

Spoedig.

PROJECTINFORMATIE
Vervolg

VRAAGPRIJS

€ 159.500,-- k.k., geen BTW.

ZEKERHEIDSSTELLING

In de koopovereenkomst zal ter zekerheidsstelling een
bankgarantie worden bepaald ter grootte van 10 % van
de koopsom.

VOORWAARDEN &
CONDITIES

Er zal gewerkt worden langs de lijnen van een
standaard koopakte Nederlandse Vereniging van
Makelaars in onroerende goederen en
vastgoeddeskundigen NVM.

BTW

Er is geen BTW van toepassing.

EPA-LABEL

Dit pand is (nog) niet voorzien van een EPA-label.

INLICHTINGEN

HVMS
Paltrokstraat 20
1508 EK ZAANDAM
Tel
: 075 6 51 06 02
Fax
: 075 6 51 06 52
E-mail : bog@hvms.nl
Website: http://www.hvms.nl

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities
of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij
niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt
slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op
ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. Op al onze
werkzaamheden zijn de Voorwaarden N.V.M. van toepassing.

Kadastrale kaart

Uw referentie: bog

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Wormerveer
A
8042

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 juli 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BETREFT

Wormerveer A 8045 A9
UW REFERENTIE

bog
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

13-07-2022 - 08:48

S11131865226

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-07-2022 - 14:59

12-07-2022 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Wormerveer A 8045 A9
Kadastrale objectidentificatie : 014370804510009
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Witte Vlinderweg 72 A 9

1521 PS Wormerveer
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Verblijfsobject ID: 0479010000045798

Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)
Koopsom € 64.555

Koopjaar 2004

Met meer onroerend goed verkregen

Vereniging van eigenaren "Vereniging Van Eigenaars Business Center Noorderveld Ii Te Wormerveer"
Ontstaan uit Wormerveer A 8042
Splitsingsakten Hyp4 19036/158 Amsterdam

Hyp4 19013/26 Amsterdam

Ingeschreven op 23-09-2004 om 09:00
Ingeschreven op 18-08-2004 om 09:00

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 19013/26 Amsterdam
Aanvullend stuk Hyp4 19036/158 Amsterdam

Ingeschreven op 18-08-2004 om 09:00
Ingeschreven op 23-09-2004 om 09:00

Is aanvulling op Hyp4 19013/26 Amsterdam

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2
Afkomstig uit stuk Hyp4 19037/43 Amsterdam

Ingeschreven op 24-09-2004 om 09:00

Naam gerechtigde Mevrouw Annie de Vries
Adres Witte Vlinderweg 72 A 9

1521 PS WORMERVEER
Geboren 25-08-1950
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

te WORMERVEER

BETREFT

Wormerveer A 8045 A9
UW REFERENTIE

bog
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

13-07-2022 - 08:48

S11131865226

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-07-2022 - 14:59

12-07-2022 - 14:59

BLAD

2 van 2

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2
Afkomstig uit stuk Hyp4 19037/43 Amsterdam

Ingeschreven op 24-09-2004 om 09:00

Naam gerechtigde De heer Piet de Ruijter
Adres Witte Vlinderweg 72 A 9

1521 PS WORMERVEER
Geboren 03-02-1951
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

te ZAANDAM

BETREFT

Wormerveer A 8045 A28
UW REFERENTIE

bog
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

14-07-2022 - 12:19

S11132005885

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

13-07-2022 - 14:59

13-07-2022 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Wormerveer A 8045 A28
Kadastrale objectidentificatie : 014370804510028
Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Omschrijving Wegen
Koopsom € 64.555

Koopjaar 2004

Met meer onroerend goed verkregen

Vereniging van eigenaren "Vereniging Van Eigenaars Business Center Noorderveld Ii Te Wormerveer"
Ontstaan uit Wormerveer A 8042
Splitsingsakten Hyp4 19036/158 Amsterdam

Hyp4 19013/26 Amsterdam

Ingeschreven op 23-09-2004 om 09:00
Ingeschreven op 18-08-2004 om 09:00

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 19013/26 Amsterdam
Aanvullend stuk Hyp4 19036/158 Amsterdam

Ingeschreven op 18-08-2004 om 09:00
Ingeschreven op 23-09-2004 om 09:00

Is aanvulling op Hyp4 19013/26 Amsterdam

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2
Afkomstig uit stuk Hyp4 19037/43 Amsterdam

Ingeschreven op 24-09-2004 om 09:00

Naam gerechtigde Mevrouw Annie de Vries
Adres Witte Vlinderweg 72 A 9

1521 PS WORMERVEER
Geboren 25-08-1950

te WORMERVEER

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)
1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2
Afkomstig uit stuk Hyp4 19037/43 Amsterdam

Ingeschreven op 24-09-2004 om 09:00

BETREFT

Wormerveer A 8045 A28
UW REFERENTIE

bog
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

14-07-2022 - 12:19

S11132005885

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

13-07-2022 - 14:59

13-07-2022 - 14:59

BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde De heer Piet de Ruijter
Adres Witte Vlinderweg 72 A 9

1521 PS WORMERVEER
Geboren 03-02-1951
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

te ZAANDAM

Procedure bij koop
Algemene toelichting ter informatie;
Bezichtiging:
Wanneer u zich als eerste meldt voor het maken van een afspraak voor bezichtiging van een
bedrijfspand, u als eerste het bedrijfspand heeft bezichtigd of u als eerste een bod uitbrengt,
is de verkoper niet verplicht met u (als eerste) in onderhandeling te treden.
Dit klinkt vreemd maar dit kan te maken hebben met de status of situatie van het object aan
de zijde van de eigenaar/verkoper, hier kunnen namelijk al zaken spelen welke voor of
gelijktijdig aan het te koop zetten van een object aan de orde zijn gekomen.
De eigenaar/verkoper is daarom niet verplicht om in te gaan op of zich te binden aan een
bieding.
Dit geven wij u graag mee voor uw informatie en voor een juiste beleving bij het
verkoopproces.
Onderhandeling:
U bent pas in onderhandeling als de eigenaar/verkoper of HVMS namens de opdrachtgever,
nadrukkelijk aangeeft met u in onderhandeling te zijn of wanneer wij in overleg met de
verkoper u een tegenvoorstel doen. Dit betekent dat u nog niet in onderhandeling bent als wij
aangeven dat wij uw voorstel met de verkoper zullen overleggen.
Alle door HVMS en de verkoper verstrekte informatie moet worden gezien als uitnodiging tot
nader overleg of als uitnodiging tot het uitbrengen van een voorstel.
Overeenstemming:
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan wanneer
niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over eventuele verdere details
overeenstemming is bereikt en deze zijn vastgelegd en ondertekend in een overeenkomst.
Bij details kunt u denken aan termijn van aanvaarding, roerende zaken, eventuele
voorbehouden en/of voorwaarden, etc.
De overeenkomst dient binnen zeven dagen nadat deze door koper is ontvangen te zijn
ondertekend en door koper aan HVMS Bedrijfsmakelaars te zijn overhandigd c.q. verstuurd
met een ontvangstbewijs van de makelaar/verkoper.
Deze laatste bepaling wordt standaard als ontbindende voorwaarde opgenomen in de
overeenkomst. Totdat verkoper deze overeenkomst integraal heeft ondertekend, is er
expliciet geen sprake van een overeenkomst. Bij het afbreken van de onderhandelingen c.q.
tot het niet ondertekenen van de overeenkomst door verkoper is deze niet verplicht tot
verdere nakoming of hernieuwde onderhandeling en is verkoper NIET schadeplichtig jegens
koper.
Alle door HVMS Bedrijfsmakelaars verstrekte informatie kan uitsluitend gezien worden als
een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. Hoewel gestreefd is
naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van
worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.

De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door
mondelinge overdracht. Een kandidaat koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle
zaken die voor hem van belang zijn, en wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening
een bouwkundig/technische inspectie uit te laten voeren.
Zie disclaimer in de brochure.
Behoudens nadere afspraken gelden de standaard regels, zoals deze voorkomen in de
model-koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed, vastgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.
Tolk:
Bij onvoldoende kennis van de Nederlandse taal zijn wij wettelijk verplicht een tolk in te
(laten) schakelen voor de overdracht van onroerende zaken. Na hierop te hebben gewezen
is het aan U of uw adviseur hiervoor zorg te dragen. De kosten voor deze tolk zijn voor
rekening van de koper.

Kantooradres: Paltrokstraat 20
1508 EK Zaandam
telefoon
075 - 6510 602

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
8.30 tot 17.30 uur

Postadres:

Website:
www.hvms.nl
E-mailadres: bog@hvms.nl

Postbus 1213
1500 AE Zaandam

RECHTSTREEKSE TELEFOONNUMMERS:
Arjan Metselaar RMT
Register Makelaar-Taxateur o.z.

075 - 6510 602

06 - 53701361

Simon Voorthuysen ARMT
Assistent Register Makelaar-Taxateur o.z.

075 - 6510 609

06 - 22418651

