
G7 Bedrijfsmakelaars
Buikslotermeerplein 418
1025 WP  Amsterdam
T. 020-435 70 20
E. bog@vandesteege.nl
W. www.g7vandesteege.nl

BUSINESS

VAN DE

STEEGE
VAN DE
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G7 Van De Steege is een geheel zelfstandig opererende organisatie binnen ERA 
Van De Steege, maar profiteert natuurlijk wel van de kennis en diensten van 
de gehele or ganisatie. Uiteraard is G7 Van De Steege lid van de NVM, afdeling 
Bedrijfs Onroerend Goed, maar ook van de BedrijfsMakelaarsGroep G7. Acht 
gerenommeerde  bedrijfsmakelaars met ieder eigen locale bekendheid en kennis, 
werken in nauw verband samen om te koop en te huur staande objecten bij een 
zo groot mogelijke doelgroep onder de aandacht  te brengen. Het lidmaatschap 
van de G7 is uniek in Nederland en daarom zijn wij er zeker ook - gepast - trots op.

De ruim 20 jaar ervaring op dit zeer specialistische gebied van de makelaardij 
heeft reeds bij veel grote én kleine opdrachtgevers lof geoogst. Onze 
opdrachtgevers variëren van zelfstandige ondernemers tot institutionele 
beleggers, van projectontwik kelaars tot (lokale) overheden, van middenstanders 
tot vastgoedbeheerders. 

Een team van goed opgeleide specialisten staat naast de kwaliteit van de makelaars 
borg voor een hoge graad van dienstverlening. G7 Van De Steege makelaars bieden 
u de navolgende diensten aan:

1. bemiddeling bij verhuur van uw bedrijfs-, kantoor-, winkel-,  horeca- of 
praktijkpand

2. bemiddeling bij verkoop van uw bedrijfs-, kantoor-, winkel-, horeca- of 
praktijkpand

3. bemiddeling bij aanhuur van uw bedrijfs-, kantoor-, winkel-, horeca- of 
praktijkpand

4. bemiddeling bij aankoop van uw bedrijfs-, kantoor-, winkel-, horeca- of 
praktijkpand

5. beheer van uw verhuurd onroerend goed

6. consultancy

7. begeleiding bij contract onderhandeling/openbreken van een huurcontract 
voor huurder en verhuurder 

8. taxatie van uw bedrijfs-, kantoor-, winkel-, horeca- of praktijkpand, alsmede 
van uw beleggings onroerend goed opmaken van huur-contracten

Informeer vrijblijvend naar de condities waaronder wij bovengemelde diensten 
voor u kunnen verrichten. 

Bel ons op 020 - 435 70 20 of mail naar bog@vandesteege.nl. 

TE HUUR

Te huur aangeboden,

Bedrijfshal met verdieping
aan de Beitelstraat 53 te Edam.



Algemene informatie
Te huur aangeboden, bedrijfshal van ca. 120m2 op het goed te bereiken bedrijventerrein te Edam.

Object
Bedrijfsmatig

Afmetingen
Bedrijfsruimte van ca. 120m2, verdeeld over 2 verdiepingen. Vrije 
hoogte 3000cm, vrije overspanning 6000cm.

Parkeermogelijkheden
Voldoende parkeergelegenheid rondom het pand en op het 
bedrijven terrein.

Bestemming
Bedrijfsmatig

Kadaster
Gemeente Edam, sectie G, nummer 588

Vraagprijs
€ 750,- p.mnd. excl. BTW

Huurtermijn
5 + 5 jaar

Servicekosten
N.V.T.

Oplevering
Per direct

Diverse voorzieningen
• Eenvoudige Pantry
• Toiletgroep
• CV ketel
• TL-verlichting
• Overheaddeur

Algemeen
Op het bedrijventerrein in Edam is 

gelegen deze bedrijfsruimte van ca. 

120 m² verdeeld over 2 vloeren. De 

ruimte is voorzien van een overhead-

deur, een toilet, centrale verwarming 

en krachtstroom. Een prima ruimte 

voor werken en opslag.

Locatie
De ruimte is zeer goed bereikbaar vanaf de N247, welke in verbinding staat met de A7 in 

de nabije omgeving van Edam, Volendam en Purmerend.

Indeling
Begane grond met overheaddeur en toilet.
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