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Ter attente van de makelaarskantoren regio Amsterdam

Amsterdam, 16 maart 2022

Onderwerp: Zoekvraag kantoorruimte

Geachte heer, mevrouw,
Voor onze opdrachtgever Purple zijn wij op zoek naar circa 900 m2 kantoorruimte waarvan
circa 350 m2 een vrije hoogte heeft van 4 meter. De gezochte ruimte dient o.a. te voldoen
aan de volgende uitgangspunten:
•
•
•

Oppervlakte totaal: ca. 900 m2
Hoogte ruimte minimaal 4 meter (in ieder geval een gedeelte van 350 m2)
Maximaal 2 vloeren

•

Locatie: Amsterdam: Houthavens, Sloterdijk, Noord, Schinkel, West, Overamstel.
Hoofddorp, Schiphol.

•
•
•

In de buurt van op/afrit snelweg, trein- en metrostation en makkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer.
Mogelijkheid tot parkeren van ca 10/15 auto’s op eigen terrein of in de nabijheid
Fietsenstalling: afsluitbaar en goed verlicht

•
•

Geen corporate, zakelijke kantoren omgeving.
Horeca, winkels, supermarkt in de buurt zijn nice to have

•
•
•

Multi tenant gebouw mogelijk.
Fitnessruimte, bedrijfsrestaurant, koffiebar etc zijn nice to have
Creatieve en inspirerende algemene ruimtes

Budget (huur & servicekosten) max € 250,- per m2
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Per 4e kwartaal 2022
Indien u één of meerdere objecten in portefeuille heeft die voldoen aan de bovenstaande
criteria dan verzoeken wij u een exemplaar van de vrijblijvende objectinformatie voor 22
maart a.s. per e-mail te zenden aan:
RentReview
T.a.v. Monique van der Ende
monique@rentreview.nl
tel: 088-2050020
of: 06-53732430

Met vriendelijke groet,
RentReview

Monique van der Ende
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