Bedrijfsunits voor ZZP‐ers en startende ondernemers
HOORN– Goed nieuws voor de 43.572 bedrijven, 16.381 starters en 30.324 zzp'ers in de regio. Voor
hen komt binnen 30 minuten reistijd nieuwe bedrijfsruimte beschikbaar op Bedrijventerrein
Zevenhuis. Aan de Adam Smithweg is een perceel grond gereserveerd voor het realiseren van 20
duurzame bedrijfsunits.

Een standaard bedrijfsunit is 40 m2. De unit is uit te breiden met een verdiepingsvloer naar 80 m2.
Ook is het mogelijk om 2 units te combineren waardoor een totale oppervlakte van 160 m2
realiseerbaar is. Standaard zijn de units voorzien van een aansluiting voor water, elektra en
internet/glasvezel. Bij oplevering beschikt het pand over een wandcontactdoos, led verlichting,
brievenbus en gemeenschappelijke reclamezuil. Als extra’s wordt er o.a. een elektrische
overheaddeur en zonnepanelen aangeboden.
Ook voor spaarders die een lage of negatieve rente willen omzeilen en/of investeerders zijn deze
units interessant. Bij verhuur kan een rendement tot wel 8 procent gerealiseerd worden. Wilt u juist
een unit huren dan kan dit natuurlijk ook. De verkoop/verhuur is in handen van HOFFSTAD
Bedrijfsmakelaars OG uit Hoorn. In overleg met HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG kunnen kopers de
omvang en de vorm van de unit kiezen. Zo wordt invulling gegeven aan het credo: ondernemen op
maat.

Bedrijfsunits Zevenhuis
De ontwikkeling van het plan ligt in handen van Wouter en Rob Bijeman van Bedrijfsunits Zevenhuis.
Dit is een jong en dynamisch bedrijf in de projectontwikkeling met jarenlange ervaring in de
bouwsector. www.bedrijfsunitszevenhuis.nl
HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG
HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG is inmiddels een gevestigde naam in de vastgoedmarkt en biedt
specifieke expertise op het gebied van commercieel vastgoed: kantoren, winkels, bedrijfsobjecten en
andere bijzondere objecten. Aad de Heus van Hoffstad Bedrijfsmakelaars OG staat klaar om klanten
optimaal te ondersteunen bij de te maken keuzes.
Zevenhuis
Bedrijventerrein Zevenhuis biedt speelruimte voor ambitieuze ondernemers. Van starters tot
multinationals. Zevenhuis ligt direct aan de toekomstige verkeersader N23 op 4 autominuten van de
A7 en is een groen en waterrijk terrein. Hier is alle ruimte voor ambitie en ondernemersdrift.
ME‐2 architecten
Het ontwerp van de bedrijfsunits is gemaakt door ME‐2 architecten. Naast het ontwerp doen zij ook
de vergunningaanvraag en de bouwbegeleiding. Hiermee is de kwaliteit ook tijdens de bouw
gewaarborgd.
Open avond
Op maandag 4 juli 2016 van 19.00 tot 21.00 uur organiseren de betrokken partijen een open avond
op Zevenhuis. Onder het genot van een drankje kunt u kennis maken en al uw vragen stellen aan o.a.
Rob Bijeman – Bedrijfsunits Zevenhuis, Aad de Heus – HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG, Mike Olthof
– ME‐2 architecten en Peter van Asselt – Zevenhuis.
Voor meer informatie kijkt u op: www.funda.nl

