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Kerngegevens
Hoofdkenmerken
Type: Kantoor
Hoofdtype:
Bouwjaar:
Omgeving:
Staat van het gebouw: Normaal

Afmetingen
Verhuurbare vloeroppervlakte: 190m²
Bouwlagen:
Isolatie:
Beglazing:
Sanitair:
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Omschrijving
Dicht bij het centrum van Zierikzee ligt deze bedrijfsruimte met een doorrijhoogte van 2.80 meter.
Indeling:
ontvangshal, receptie/kantoorruimte, archiefruimte, keuken, berging, garderobe.
1e verdieping:
overloop, toilet (2x), kantoorruimte, kantoorruimte, archief.
Totale oppervlakte ca. 230 m2. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Gunstig gelegen ten opzichte van
uitvalswegen richting Rotterdam en Goes.
Huurprijs op aanvraag.
Voor meer informatie of een bezichtigingsafspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor!
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om te weten
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen:
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende
eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op te
vragen via de makelaar.
Koopakte:
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is
opgesteld door VastgoedPro.
De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris.
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek,
Nationale Hypotheekgarantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Voor zover er in de brochure aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte.
Gunning:
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
Voorbehouden:
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan
uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, belastingen, jaartallen,
omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen
opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn; kan zich nimmer
beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare
registers. De makelaar kan desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.
Verdere informatie:
Van belang zijnde documentatie is bij de makelaar tijdens kantooruren ter inzage. In veel gevallen kunnen kopieën
worden verkregen of kunnen de gegevens aan u verstrekt worden. Ook via uw eigen makelaar kunt u verdere
informatie verkrijgen. Deze informatie wordt aan meer personen verstrekt. Aan de gegevens kunnen geen rechten
worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van
een bod.
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Ons aanbod in woningen wijzigt regelmatig.
Zeker nu de woningmarkt weer aantrekt, wijzigt ons aanbod snel.
Zoekt u een woning en wilt u de eerste keus? Wij kunnen vrijblijvend een zoekprofiel voor u aanmaken met uw
specifieke woonwensen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn en u op de hoogte houden van ons aanbod van
voor u relevante panden. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.
Als u een zoekprofiel heeft aangemaakt, wordt in ons systeem steeds gezocht naar een woning die aan uw wensen
kan voldoen. Naar aanleiding van uw zoekopdracht sturen wij u dan een overzicht van panden die wij in portefeuille
hebben.
Op dat overzicht vindt u de details van de panden. Als u dan interesse heeft in een van deze panden en een bezoek
overweegt of indien u nog vragen en / of specifieke wensen heeft, laat het ons dan gerust weten. Zo kunnen we u
nog beter bedienen met relevante panden. Mocht u ondertussen iets gevonden hebben, dan horen wij dit graag en
passen wij uw zoekopdracht onmiddellijk aan.
Heeft u andere vragen met betrekking tot vastgoed of bent u van plan uw eigen woning te verkopen of te verhuren,
wij maken graag tijd vrij om dit met u te bespreken.
Uiteraard kunnen wij ook de aankoop van uw nieuwe woning verzorgen, mochten wij dan een geschikte woning zien
die bij uw profiel past dan zullen wij verder contact met u opnemen.
Heeft u vragen over wat een aankoopmakelaar voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer 0111-453400.

Aanbieding
Datum in opdracht : 2008-09-25
Bedrijfsruimte opp : 230
Attentie : Goed
Bevoorraad mog. : Goed
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[?xml version="1.0" encoding="utf-8"?]
[PropertyTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema"]
[SOORT]Bog[/SOORT]
[ID]90580003477[/ID]
[PROJECT]------[/PROJECT]
[ADRES]Vissersdijk[/ADRES]
[HUISNR]40[/HUISNR]
[POSTKODE]4301 ND[/POSTKODE]
[PLAATS]Zierikzee[/PLAATS]
[LAND]31[/LAND]
[INTERNET /]
[DATUM]
[DATUMIN]2008-09-25[/DATUMIN]
[/DATUM]
[PRIJS]
[PRIJSIN]0[/PRIJSIN]
[PRIJSNU]0[/PRIJSNU]
[PRIJSUIT]0[/PRIJSUIT]
[PRIJSOPTIE]-[/PRIJSOPTIE]
[PRIJSSOORT]vraag[/PRIJSSOORT]
Zierikzee,
[HUURNU]20400[/HUURNU]
Vissersdijk 40
[HUURIN]20400[/HUURIN]
[HUURUIT]0[/HUURUIT]
[HUURVOORW]
[HUUREXBTW /]
[/HUURVOORW]
[/PRIJS]
[MUTATIE]

[MUTDAT]2008-09-30[/MUTDAT]
[MUTCOUNT]0[/MUTCOUNT]
[/MUTATIE]
[EXTRA]
[BEDRIJFSRUIMTEOPP]230[/BEDRIJFSRUIMTEOPP]
[VRIJEHOOGTE]0[/VRIJEHOOGTE]
[INRIJHOOGTE]0[/INRIJHOOGTE]
[/EXTRA]
[KADASTRAAL /]
[TEXTEN]
[VERKOOP]
Aan de rand van Zierikzee bieden wij te huur aan bedrijfsruimte van circa 230 m2.
Kosten alarm € 75,-- per maand.
Huurprijs € 1.700,-- per maand exlcusief BTW/gas/water/elektra/servicekosten en alarm.
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Indeling:
Ruime ontvangsthal, receptie/kantoorruimte, archiefruimte, keuken, berging, garderobe.
1e verdieping:
Overloop, toilet (2x), kantoorruimte (2x), archief.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor!
[/VERKOOP]
[EXTRATEXT]
[/EXTRATEXT]
[BESTEMMING]
[/BESTEMMING]
[/TEXTEN]
[TYPE]
[HOOFDTYPE]KANTOOR[/HOOFDTYPE]
[KANTOOR /]
[/TYPE]
[INFO]
[VERWARMING /]
[AANVAARD]
[INOVERLEG /]
[/AANVAARD]
[ONDERHOUD /]
[ATTENTIE]
[ATTGOED /]
[/ATTENTIE]
[BEVOORRAADMOG]
[BEVGOED /]
[/BEVOORRAADMOG]
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[LIGGING /]
[/INFO]
[FOTOS]
[FOTO]
[FOTONAAM]jpg\9058\90580003477-10.jpg[/FOTONAAM]
[/FOTO]
[FOTO]
[FOTONAAM]jpg\9058\90580003477-11.jpg[/FOTONAAM]
[/FOTO]
[/FOTOS]
[/PropertyTransfer]
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Te
huur Bijdevaate?
Een actieve en persoonlijke aanpak met korte lijnen en bijna 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar, live of per
telefoon.
Deskundigheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor u.
Vakkennis: de sleutel tot succes.
Gedrevenheid en passie voor het vak.
Gerenommeerd bedrijf met ruim 42 jaar ervaring.
Gepassioneerde medewerkers met een No nonsens mentaliteit.
Streeft continue naar optimalisering van de dienstverlening.
Duidelijk in advisering en communicatie.
Adviseert over alle aspecten van aan- of verkoop, heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische
haken en ogen.
Beschikt over een enorme database met informatie.
Behartigt alleen de belangen van zijn opdrachtgever.
Wat wij kunnen betekenen voor u
Wanneer u een woning wilt kopen of verkopen dan wilt u natuurlijk graag zaken doen met een gedreven makelaar
die de onroerend goed markt door en door kent én die doortastend en betrouwbaar is.
Bijdevaate Makelaardij BV heeft deze makelaars in huis en zij hechten waarde aan een eerlijke en vlotte manier van
samenwerken.
Jaarlijks bemiddelen onze makelaars in de aan- en verkoop van talloze bestaande en nieuwbouw objecten. Verder
verrichten zij taxaties voor particulieren, alle banken en verzekeringsmaatschappijen voor waardebepaling ten
behoeve van aan- en verkoop van objecten, voor hypotheken, beleggingen, etc.
Ook voor de aan- en verkoop van bedrijfs- en winkelpanden, vakantiewoningen en andere objecten bent u bij
Bijdevaate Makelaardij aan het juiste adres.
De makelaars nemen de dienstverlening zeer serieus en willen iedereen die een beroep doet op hun ervaring en
expertise tot in de puntjes adviseren.

U kiest toch ook voor Bijdevaate Makelaardij?
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