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Te koop:

Chromiumweg 155

Amersfoort

Koopprijs € 365.000,-- k.k.

Bedrijfs,- kantoorruimte
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Chromiumweg 155, Amersfoort

Omschrijving

Deze nette bedrijfsunit aan de Chromiumweg 155 ligt op het 

representatieve bedrijfscomplex 'De Poort' op industrieterrein Isselt. De unit 

is totaal circa 346 m² groot verdeeld over de begane grond en eerste 

verdieping. De eerste verdieping bestaat uit een volledig ingericht kantoor 

met airco, pantry en archiefruimte. Een hekwerk sluit het terrein 's avonds 

af. Middels een pasje heeft u echter 24 uur per dag toegang tot het terrein.

LOCATIE


Het object bevindt zich op een uitstekende locatie 

op het industrieterrein Isselt te Amersfoort. Isselt ligt 

in het westen van Amersfoort en wordt doorsneden 

door de provinciale weg N199. De Isselt grenst aan 

de Eem en heeft een eigen haven. Het terrein werd 

ontwikkeld in de jaren '60 tot en met '80 en is bruto 

circa 200 hectare groot.





Op de Isselt heeft een grootschalige renovatie van 

de infrastructurele voorzieningen plaatsgevonden. 

Ook zijn in de afgelopen jaren meerdere nieuwe 

bedrijfspanden gebouwd, wat het geheel een frisse 

dynamische aanblik geeft. De Isselt gelegen aan de 

Amsterdamseweg tegen het stadscentrum aan is 

prima ontsloten naar de snelwegen A1 en A28.





BEREIKBAARHEID


Per auto zijn het centrum van Amersfoort en de 

Rijkswegen A1 en A28, met een directe aansluiting 

op het knooppunt Hoevelaken, eenvoudig 

bereikbaar via de doorgaande wegen 

Bunschoterstraat en Amsterdamseweg. Tevens is er 

een goede ontsluiting naar het centrum van 

Amersfoort en de regio via de Nijverheidsweg-Noord 

en Amsterdamseweg.








Met het openbaar vervoer is het NS-station van 

Amersfoort eenvoudig bereikbaar. Bushaltes 

bevinden zich op loopafstand van de locatie.


50 – 100 m tot de bus; 


0 – 1 km tot centrum Amersfoort; 


0 - 1 km tot Station Amersfoort; 


2 – 3 km tot de A28;


2 – 3 km tot de A1





VLOEROPPERVLAK


De totale oppervlakte bedraagt ca. 346 m², waarvan 

ca. 173 m² bedrijfsruimte op de begane grond en ca. 

173 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.





VOORZIENINGEN


Het pand wordt in de huidige staat opgeleverd:


- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;


- vloerbedekking;


- toilet;


- pantry;


- alarm;


- airco;


- cv-installatie.





PARKEREN


Er is 1 eigen en 1 gedeelde parkeerplaats 

beschikbaar voor het pand. Tevens vrij parkeren aan 

de openbare weg.
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KOOPPRIJS


De koopprijs bedraagt € 365.000,- k.k.





VVE


De bijdrage aan de VvE bedraagt € 400,- per 

kwartaal.





KADASTER


Gemeente Amersfoort


Sectie D


Nummer 8487 A38 en A24





BOUWJAAR


1992.





ZEKERHEIDSSTELLING


Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% 

van de koopsom.





AANVAARDING


In overleg.
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Energielabel gebouw

Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

(zie toelichting in bijlage)

Dit gebouw

Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk.

(zie de bijlage voor de samenstelling)

Gebruiksoppervlak

Opnamedatum

Energielabel geldig tot

Afmeldnummer

Naam adviseur

Examennummer

Handtekening

Adviesbedrijf

Inschrijfnummer

KvK-nummer

Straat (zie bijlage)

Nummer/toevoeging

Postcode

Woonplaats

Volgnummer gebouw

Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel?

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:

Standaard energiegebruik voor dit gebouw

Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk.

-  Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is

   voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting

   (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).

-  Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een

   gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.

-  Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid ‘megajoules’ per

   vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m ), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit

   (kWh/m ), gas (m /m ) en warmte (GJ/m ).

-  De CO -emissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in

   kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m ).
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A

Chromiumweg 155

Kantoorfunctie

170.7 m 2

29-11-2016

29-11-2026

409088079

Ir. W. van Diejen

5494

Klimaat Beheer BV

SKW 21.9500.002

39090359

Chromiumweg 

155

3812NM

Amersfoort

nee

463,7 MJ/m 2
(megajoules)

25,7 kg/m 2
(CO  -emissie)2

22,5 kWh/m 2 (elektriciteit)

7,3 m  /m 3 2 (gas)

0 GJ/m 2 (warmte)



Wij zijn bedrijfsmakelaars, thuis in de 

regio Amersfoort (Eemland).


We ontzorgen op alle vlakken van 

bedrijfshuisvesting; of het nu aankoop, 

aanhuur, beleggingen, taxatie, verkoop 

of verhuur is. In de hectische transitie 

fase creëren we duidelijkheid en rust. 

Zoals een goede komma dat doet in 

een zin.





Ook zijn we het communicatie & 

marketing bureau van uw vastgoed. 

Omdat u meer van ons mag 

verwachten dan een bord in de tuin en 

wat foto’s online. Een krachtige lokale 

mailing, online campagne of zelfs 

guerrilla marketing zetten we in voor 

het beste resultaat. 

Als grootste en oudste bedrijfsmakelaar 
van de stad zijn onze wortels stevig en 
diep; we zijn dé expert in de regio.





Omdat verbinden begint met verrassen 
zetten we opvallende communicatie & 
marketing in. 




We richten ons op het beste resultaat, 
niet het snelste. Ook begrijpen we dat u 
nog meer te doen heeft, dus mag u van 
ons een regierol verwachten.




Iedereen krijgt de aandacht die nodig is 
om te groeien naar succes, onze deur 
staat voor iedereen open. 




Speerpunten van onze dienstverlening 
zijn zekerheid en flexibiliteit. Omdat u 
nooit meer wil verhuizen als dat kan, 
maar direct als dat moet.
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