
TE HUUR

Zanderij 37
1185 ZM Amstelveen



KENMERKEN OBJECT

Hoofdbestemming:     
Gemengd -4 (bedrijven, cultuur & 
ontspanning, sport, maatschappelijke 
voorzieningen)
Het voorbereidingsbesluit Legmeer is 
van kracht.

Ligging:
Bedrijventerrein Legmeer, in de 
Metropoolregio Amsterdam

Oppervlakte:
Circa 429 m2 kantoor-/bedrijfs-
/atelier/-showroom ruimte op
1ste verdieping

Parkeerfaciliteiten: 
vrij parkeren op eigen terrein en langs 
de openbare weg

Huurprijs kantoorruimte:
€ 49.500,-- per jaar te vermeerderen 
met servicekosten en BTW

Energielabel:  
Energielabel p.m.



Locatie

Zanderij is gelegen op bedrijventerrein “Legmeer” in de zuidwest hoek 
van Amstelveen.
Op dit terrein is een grote verscheidenheid aan bedrijven gehuisvest, 
waaronder groothandelsbedrijven, zakelijke dienstverleners, 
autobedrijven, de gemeentewerf, sportscholen en dansstudio’s, 
architecten, leisure & entertainment bedrijven, productiebedrijven en 
grootschalige detailhandelsbedrijven. We noemen enkele bedrijven bij 
naam: Canon Nederland, Martinez Chocolatier, Kragtwijk Catering, Screen 
Europe, Volvo Bangarage, Hoofdkantoor New York Pizza, Jumpers Indoor, 
Gamma, Skins Cosmetics, Health Club Different en Stern.
Pal naast het pand ligt sportpark De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Op 
dit sportpark is door de KNLTB het Nationaal Tennis Centrumgevestigd, 
alsmede het bondskantoor van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 
Bond (KNLTB). 
Het naast gelegen ‘Grand Hotel Amstelveen’ wordt thans vernieuwd en 
uitgebreid. Ook zullen er bij de uitbreiding van het hotel circa 80 

huurwoningen in het middel dure segment worden gerealiseerd.

Object 

Zanderij 37 is een vrijstaand kantoor/ 
bedrijfspand, bestaande uit begane grond, 
eerste verdieping en een buitenterrein. 
Aan de voorzijde zijn gratis parkeervakken voor 
de gebruikers van dit gebouw.
De beschikbare ruimte is gelegen op de eerste 
verdieping. Deze zelfstandige ruimte heeft een 
eigen entree en is bereikbaar via een eigen 
personenlift en trappenhuis.
Door de ruime vrije hoogte, en doordat alle 
gevels zijn voorzien van ramen, heeft de ruimte 
veel direkte daglicht toetreding met aan drie 
zijden een weids zicht op de omgeving.
Het stoere industriële afwerkingsniveau geeft de 
ruimte een zeer prettige en inspirerende 
uitstraling en zorgt voor een zeer plezierige 
werkomgeving.



Voorzieningen

De ruimte is voorzien van de navolgende afwerking:

• Coating vloerafwerking
• Lichtarmaturen
• Airco unit in iedere ruimte
• Scheidingswanden (gedeeltelijk plafond-hoog en gedeeltelijk ¾ hoog)
• Kabelgoten voorzien van elektra en databekabeling cat. 5
• Toiletten, douche en keuken 



BEREIKBAARHEID

Bedrijventerrein De Legmeer is gelegen in de 
bebouwde kom, in de Metropoolregio 
Amsterdam.

Auto
Met de auto is De Legmeer direct bereikbaar 
via de A9 (5 minuten tot afrit 5 Amstelveen). 
Ook de rijkswegen A2, A4 en A10 zijn binnen 
5 minuten rijden bereikbaar.
Reistijd naar Schiphol: 15 minuten.

Parkeren
vrij parkeren op zowel eigen terrein als langs 
de openbare weg

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer: via haltes Poortwachter en 
Sacharovlaan is de Zanderij bereikbaar via 
Connexxion Bus 348 en GVB tramlijn 25.
Deze haltes zijn op circa 10 minuten 
loopafstand gelegen.

Met het openbaar vervoer is de reistijd naar 
Amsterdam Zuid circa 15 minuten, 
naar Amstelveen Centrum 10 minuten (met 
de bus, halte Zagerij).



HUURCONDITIES

TE HUREN:
Circa 429 m² kantoor-/bedrijfsruimte, gelegen op de 1e verdieping.

HUURPRIJS:
€ 49.500,-- per jaar, te vermeerderen met servicekosten.
Indien niet voor BTW geopteerd kan worden, zal een compensatie 
worden bepaald

SERVICEKOSTEN:
€ 12,50 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW, op basis van 
een verrekenbaar voorschot. In dit bedrag zijn de verbruikskosten 
voor gas, water en elektra niet inbegrepen. Huurder sluit rechtstreeks 
contracten met de diverse nutsbedrijven.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN: 
In overleg. Een huurtermijn van 3 jaar is bespreekbaar.

De ruimte is per direct te aanvaarden. 

HUURCONTRACT: 
Op basis van het ROZ model 2015. 

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de 
Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2015=100) zoals 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING:
Ter grootte van een kwartaalverplichting. 

Contactpersoon voor meer informatie 
en bezichtigingen:

HeidaDeken vastgoedadviseurs
Olympisch Stadion 24-28
“Offices For You”
1076 DE  Amsterdam
T.: 020 – 644 77 44
E: info@heidadeken.nl I: www.heidadeken.nl

Contactpersoon: Dominique Deken
E: dominique@heidadeken.nl
M: 06 - 21 804444

mailto:info@heidadeken.nl
http://www.heidadeken.nl/
mailto:dominique@heidadeken.nl






LOKATIEKAART OBJECT



PLATTEGROND OBJECT
Eerste verdieping



Disclaimer

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een 
daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgever en wij niet gebonden, ook niet tot 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.

Onder-/overmaat
Onder dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of 
eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten tijdens de periode van de huurovereenkomst met inbegrip 
van eventuele verlengingen hiervan.


