
Scharenburg 5
Amsterdam

Te huur | For rent 



Omschrijving

Dit voormalige distributiecentrum van een internationaal merk ligt op bedrijventerrein 
Sloterdijk, nabij de Amsterdamse haven. Door de gunstige ligging ten opzichte van 
Schiphol en het centrum van Amsterdam, is het complex ideaal voor bedrijven die 
behoefte hebben aan een centraal gelegen uitvalsbasis. Het gebouw bestaat uit 16.883 m² 
VVO onderverdeeld in kantoren, een bedrijfshal en mezzanine. De logistieke ruimte 
beschikt over 23 loadingdocks en 5 overheaddeuren. De hoogte van de hal varieert tussen 
de vijf en zeven meter. 

This former distribution center is located on the Sloterdijk business park and is located 
near the Amsterdam harbor. Due to its convenient location in relation to Schiphol Airport 
and the center of Amsterdam, the complex is ideal for companies that need a centrally 
located base. The building consists of 16,883 sqm LFA subdivided into offices, warehouse 
and mezzanine. The logistics space has 23 loading docks and 5 overhead doors. The height 
of the hall varies between five and seven meters.

Description



Oppervlakte Gebouw Surface Area

Ongeveer 16.883 m²  VVO Approximately 16.833 sqm LFA

Het gebouw The building

Beschikbaarheid Availability
Bedrijfshal:                11.402 m²
Mezzanine:               731 m²
Kantoorruimte:        4.750 m²

Warehouse:             11.402 sqm
Mezzanine:               731 sqm
Office space:            4.750 sqm

Parkeren Parking
Er zijn voldoende parkeerplekken op eigen terrein. There are plenty parking lots on the terrain.

Huurprijs Rent
Kantoorruimte:       € 110,- per m² per jaar, excl. BTW.
Bedrijfsruimte:        € 75,- per m² per jaar, excl. BTW..
Mezzanine:              € 30,- per m²  per jaar, excl. BTW.

Office space:            € 110.- per sqm per year, excl. vat.
Warehouse:              € 75.- per sqm per year, excl vat.
Mezzanine:               € 30.- per sqm per year, excl. vat.

Service Kosten Service Costs

Nader overeen te komen. To be agreed upon.

Kosten Electra Electricity Cost

Op basis van na calculatie, het voorschot elektrakosten wordt nader bepaald. Based on after calculation, the advance electricity costs will be further determined.



Specificaties

De bedrijfshal is onder meer voorzien van: 
o 23 loadingdocks

o 5 overhead deuren

o Vloerbelasting: 35 kN/m²

o Hoogte bedrijfshal: tussen de 5 en 7 meter

o Mezzanine: 3 tot 4 meter

o Grote parkeerplaats aanwezig

o Zonnepanelen op de dak

o Keuken

o Café

o Sanitaire voorzieningen

o Perceel oppervlakte: 26.849 m²

o Kantoorruimte: Energie label B

The office building is among others provided with:
o 23 loading docks,

o 5 overhead doors

o Floor load: 35 kN/sq. m

o Warehouse height: between 5 and 7 meters

o Mezzanine: 3 till 4 meters

o Large parking lot available

o Solar panels on the roof

o Kitchen

o Café

o Sanitation

o Plot area: 26,849 sq. m

o Office space: Energy label B

Specifications



Eigen Vervoer

Bedrijventerrein Sloterdijk is nabij de rijksweg A5 gevestigd en daardoor zeer goed te 
bereiken via de rijkswegen A5 en A10.  Het Centrum van Amsterdam is ook prima aan te 
rijden voor de last mile gebruikers. 

Bereikbaarheid

Openbaar Vervoer

Met het openbaar vervoer is Sloterdijk zeer goed te bereiken via bus en trein. De 
bushalte Amsterdam Westpoortweg ligt op tien minuten lopen. 

Own Transport

Sloterdijk business park is located near the A5 motorway and is therefore very easily
accessible via the A5 and A10 motorways. The Center of Amsterdam is also easy to drive 
to for the last mile users.

Accessibility

Public Transport

Sloterdijk is very easy to reach by public transport by bus and train. The Amsterdam 
Westpoortweg bus stops is a ten-minute walk away.
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Begane grond | Ground floor



Eerste verdieping | First floor
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Contact

Stadionplein 14, 1076 CM Amsterdam, Tel.: +31 (0)20 540 55 20.

amsterdam@colliers.com | www.colliers.nl
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mailto:amsterdam@colliers.com
http://www.colliers.nl/
mailto:Pascal.molenaar@colliers.com

