Aanbieding: Kantoorruimte

Dick Ketlaan 1-15
Wognum
Op super zichtlocatie langs rijksweg A7 Zaandam-Groningen gesitueerde
kantoorruimte ter grootte van circa 670 m2 BVO. Het gebouw is uitgevoerd in de
organische architectuur van Alberts en Van Huut. De oppervlakte is gesitueerd op de
2e verdieping. Opleveringsniveau voorzien van topkoeling, systeemplafond met
verlichting, vloerbedekking, toiletten en pantry’s. Het pand wordt omgeven door een
fraaie tuin en uitstekende parkeerfaciliteiten. Beschikbaar in units vanaf ca. 200 m2.

Technische gegevens
Oppervlakte:
- 2e verdieping

ca. 670 m2 BVO (is ca. 585 m2 VVO)

In units vanaf:

ca. 200 m2

Bouwjaar/bouwperiode:

2001

Kadastrale aanduiding:

gemeente Medemblik, sectie B, perceel 3341

Eigen grond/erfpacht:

Volle eigendom

Parkeerplaatsen:

43 parkeerplaatsen op eigen terrein
50 parkeerplaatsen in parkeergarage

Opleveringsniveau
Plafond:

systeemplafond met verlichting

Koeling:

topkoeling

Scheidingswanden:

in lichte constructie

Vloerbedekking:

aanwezig

Sanitaire voorzieningen:

voldoende sanitaire voorzieningen

Pantry:

pantry met warmwatervoorziening
en vaatwasser

Oplevering
Kan desgewenst spoedig

Huurprijs
€ 95,-- per vierkante meter per jaar (excl. BTW)
Parkeerplaats:
- parkeergarage: € 450,-- per jaar (excl. BTW)
- eigen terrein: € 200,-- per jaar (excl. BTW)

Huurtermijn
5 + 5 jaar

Servicekosten
€ 30,-- per vierkante meter per jaar (excl. BTW)

Bijzonderheden
-

-

Huurder en branche behoeven goedkeuring verhuurder
Bankgarantie 3-maandsverplichtingen
Onder- dan wel overmaat van het gehuurde ten opzichte van het vermelde
oppervlakte zal nimmer (kunnen) leiden tot wijziging van de huurprijs en/of
eventuele kosten van bijkomen de leveringen en diensten en/of
promotiebijdrage
Medegebruik kantine gemeentehuis is mogelijk

Alle informatie in deze aanbieding is geheel vrijblijvend
Verdere informatie te verkrijgen bij:
BOEKWEIT l OLIE MAKELAARS/TAXATEURS
Veemarkt 32
1621 JC HOORN
Tel. 0229-244234
e-mail: info@boekweitolie.nl
website: www.boekweitolie.nl

Kerninformatie gebouw Zuid (zuidtoren) gemeente Medemblik
Inleiding:
De gemeente Medemblik heeft voor haar huisvesting in Wognum een drietal panden in eigendom.
De gebouwen Midden en Noord heeft de gemeente zelf in gebruik. In het gebouw Zuid zijn nog
ruimten voor verhuur beschikbaar.
1) Het adres: Dick Ketlaan 1 t/m 15, 1687 CD Wognum
2) Korte beschrijving:
a) van de locatie:
Deze ligt centraal in de directe nabijheid van de A7 en op korte afstand van zowel de
Westfrisiaweg als de A.C. de Graafweg. Zij is goed bereikbaar en ook goed ontsloten via het
lokale wegennet. Binnen 15 minuten reistijd is zij met de bus bereikbaar vanaf het
busstation Hoorn (v.v.). Een halte ligt op ca. 100 meter afstand. Deze doet ook dienst voor de
busverbinding van en naar Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud. Het gebouw ligt op een ruime
kavel met een goede ontsluiting (rondom), met groen en water en ruim voldoende
parkeerplaatsen zowel in de parkeerkelder als op maaiveldniveau.
b) van het pand:
Het betreft een pand, dat is gebouwd in 2002/2003, dat representatief is en een plezierige
uitstraling heeft. De organische architectuur van Alberts en van Huut is herkenbaar en dat
geldt zowel voor de buiten- als binnenzijde. Het is uitnodigend en laagdrempelig, open en
transparant. Het bestaat uit drie verdiepingen (+ een parkeerkelder). De centrale open
ontvangstruimte met baliefunctie komt vriendelijk over. Met name de ruimten op de eerste
en tweede verdieping zijn ruim opgezet en vrij indeelbaar. Het voldoet aan de
toegankelijkheidseisen voor minder- en invaliden, zowel binnen als buiten.
3) Aanvullende informatie:
- Het VVO (verhuurbaar vloeroppervlak) bedraagt in beginsel 2.845 m2.
Op dit moment is het grootste gedeelte daarvan verhuurd.
- Parkeercapaciteit voor auto’s: in de kelder 83 plaatsen en buiten 50 stuks.
- In de kelder is voldoende ruimte voor stalling van fietsen en scooters, etc.
- Oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn aanwezig of uitbreidbaar.
- De klimaatinstallatie vraagt aandacht. Maatregelen tot verbetering zijn in voorbereiding
en worden naar verwachting in 2018 uitgevoerd.
4) De huurtermijn is in goed overleg overeen te komen.
De huurprijs bedraagt € 95/m2.
De servicekosten bedragen € 30/m2, in beginsel op basis van nacalculatie.
Per parkeerplaats: in de kelder € 450 en op maaiveld € 200.
Alle prijzen excl. btw.
5) De data-aansluiting bestaat uit een glasvezelkabel.

Aanvullende informatie:
a) Medewerkers kunnen gebruik maken van het bedrijfsrestaurant in het gebouw Midden.
b) Het pand wordt grotendeels gemeubileerd aangeboden. Onderhoud, directe of toekomstige
vervanging is aan huurder.
c) Een goede IT-infrastructuur is aanwezig. De eventuele huur en energielevering t.b.v.
computer-/servervoorzieningen vraagt aandacht cq. nader overleg. Betrokkenheid van DeSom
(een SSC ICT van Westfriese gemeenten) is daarbij aan de orde.
d) De gemeente beschikt over een noodstroomvoorziening, die in een afzonderlijk gebouw is
ondergebracht.
Medemblik, januari 2017.
NB. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2e verdieping

GROOT AANBOD EN PERSOONLIJK ADVIES!
Een unieke samenwerking. Acht bekende en vooraanstaande bedrijfsmakelaars in
Noord-Holland, met totaal 15 vestigingen, hebben de handen ineengeslagen voor een
bijzondere coalitie, de G7 BedrijfsMakelaarsGroep genaamd.
In korte tijd is de G7 uitgegroeid tot een samenwerkingsverband dat de gehele
provincie Noord-Holland bestrijkt en waarbij de opdrachtgever via één G7bedrijfsmakelaar over alle informatie kan beschikken.
Deze interregionale samenwerking staat garant voor een compleet inzicht in de markt,
een juiste visie om met passende aanbiedingen te komen en natuurlijk een prima
collegialiteit.

De G7 BedrijfsMakelaarsGroep.
Een unieke samenwerking!
Boekweit l Olie Makelaars/Taxateurs is het Hoornse lid van de G7. Behalve een
uitstekend inzicht in de regionale markt, heeft Boekweit als G7 lid ook de beschikking
over een groot arsenaal aan kennis over de markt in heel Noord-Holland. Het aanbod
wordt zo nog groter, maar het persoonlijk advies blijft.
Het spreekt voor zich dat de makelaars van Boekweit l Olie gespecialiseerd zijn in het
gebied rond Hoorn. Door hun expertise kunnen zij de beste aanbiedingen doen.
Boekweit l Olie Makelaars/Taxateurs werkt altijd exclusief voor de opdrachtgever. Op
die manier worden zijn belangen optimaal behartigd.
De makelaars van Boekweit l Olie hebben een traditie hoog te houden. Jarenlange
kennis gekoppeld aan een jong team. Een team dat in beweging blijft.
Boekweit l Olie Makelaars/Taxateurs “Bedreven in bedrijfshuisvesting”.

WWW.BOEKWEITOLIE.NL / WWW.G7MAKELAARS.NL

