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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 KOOP

Multifunctionele bedrijfsruimte

Einsteinstraat 48 - 50 - 52
Gelegen op bedrijventerrein “Baanstee-West”



Algemene informatie
Op het bedrijventerrein “Baanstee - West” in Purmerend wordt deze zeer praktische en ruime bedrijfsruimte met 
kantoor op de verdieping aangeboden. Door de directe ligging aan de Rijksweg 244 bent u verzekerd van een 
goede bereikbaarheid.

Object
Bedrijfsunit met kantoorruimte

Afmetingen
Totale oppervlakte ca. 585 m²

Parkeermogelijkheden
Op eigen terrein en voor de deur

Bestemming
Bedrijfsruimte

Kadaster
Gemeente Purmerend, Sectie I, nummer 1043 en 1221

Koopprijs
€440.000,- K.K.

Aanvaarding
Per direct

Diverse voorzieningen
• Overheaddeuren
• Twee loopdeuren
• Genoeg parkeergelegenheid voor de deur
• Meterkast
• Diverse kantoorruimte op de eerste verdieping
• Badkamer aanwezig
• Diverse indelingen zijn mogelijk
• Splitsen behoort ook tot de mogelijkheden
• Keukenmogelijkheid

Algemeen
Centraal gelegen op het bedrij-

venterrein ‘’Baanstee-West’’ heb-

ben wij deze zeer praktische en 

ruime bedrijfsruimte aan de Ein-

steinstraat 48-50-52 te Purmerend 

te koop.

Locatie
De bedrijfsruimte ligt aan de Einsteinstraat, op bedrijventer-

rein ‘’Baanstee-West’’ nabij o.a. Gamma. De locatie is uitste-

kend te noemen. Snelle ontsluiting d.m.v. de provinciale weg 

N-244 naar o.a. de A7 (Amsterdam - Zaandam - Hoorn). Per 

openbaar vervoer zijn er diverse bushaltes op loopafstand.

Indeling
48: Entree, kantoorruimte, toilet, be-

drijfsruimte voorzien van overhead-

deur, trap naar de eerste verdieping, 

alwaar drie kamers en een overloop. 

50: Entree, kantoorruimte, toilet, werk-

plaats, berghok, op de eerste verdie-

ping twee kamers en een overloop. 

52: Entree via overheaddeur met een 

grote, hoge werk-/opslagruimte. De 

totale oppervlakte van dit pand is 585 

m2, waarvan 360 m2 op de begane 

grond en 225 m2 op de eerste verdie-

ping.  Er is tevens een 2e overheaddeur 

aanwezig. De begane grond heeft 

een totale oppervlakte van 120 m2, 

een vrije hoogte van 6 meter, en is 

voorzien van een hoge overheaddeur 

van 4,5 meter. De eerste verdieping is 

goed bruikbaar als kantoorruimte. Een 

gedeelte van het pand is voorheen in 

gebruik geweest als kookruimte t.b.v. 

catering. Voor het pand bevindt zich 

een vetput.
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