
Te huur in gebouw ‘Ankestyn’ 
Joan Muyskenweg 142, Amsterdam Zuidoost / Duivendrecht
op bedrijven terrein Amstel Business Park Zuid

Object
Gebouw ‘Ankestyn’ is een kantoorverzamelgebouw waarin o.a. de volgende bedrijven zijn gevestigd: Securitas Dirct Verisure, ABC Nova, Hilf Telecom BV, InnoSys ICT, 
Techvisie BV, Uniglobe Smart Business Travel en AREP Amsterdam BV. Het gebouw bestaat uit 6 bouwlagen. Op de bovenste, de 5e verdieping, is een zelfstandige 
ruimte beschikbaar van circa 353 m2.

Locatie
De Joan Muyskenweg is gelegen op bedrijventerrein Amstel Business Park. Gebouw ‘Ankestyn’ is gelegen temidden van de Rijkswegen A2, 9 en de A10. In de directe 
nabijheid is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd zoals: G-Star, Blue Field Agency, Makro, Sligro, BMW Amsterdam en Persgroep Printing Amsterdam. 

Ruimte
Op de 5e verdieping is een zelfstandige unit te huur van 353 m2
en is per direkt beschikbaar.



Huurgegevens

Huurprijs
€ 3.333,-- per maand / € 40.000,-- per jaar

Servicekosten
€ 735,41 per maand / € 8.825,-- per jaar

Elektrakosten
€ 235,33 per maand / € 2.824,-- per jaar

Totaal per maand:  € 4.303,74 / € 51.644,88 per jaar

Huurcontract
Het betreft een onderhuur situatie. De huurovereenkomst eindigt op 31 januari 2023. 
Het is bespreekbaar om een langere huurovereenkomst aan te gaan.

Voorzieningen
De gehuurde ruimte is voorzien van:
- intercomsysteem
- centrale hal met brievenbussen, toilet en doucheruimte
- 2 personenliften
- trappenhuis
- gemeenschappelijke toiletgroepen per verdieping
- kabelgoten voorzien van cat 5 en cat 6 databekabeling
- keuken met vaatwasser en ijskast
- verwarming d.m.v. radiatoren
- mechanische ventilatie
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen
- automatische zonneschermen
- huidige indeling, welke is verdeeld in 4 ruimten

Parkeren
Langs de openbare weg en op het parkeerterrein voor het gebouw, tegen betaling. 
Het is mogelijk parkeervergunningen aan te vragen. Condities: P.m.

Aanwezig meubilair
De ruimte is thans ingericht met o.a. 22 bureaus, diverse kasten, grote koelkast, 3 vergadertafels, 
vergaderstoelen, barmeubel, lunchtafel, 2 zitbanken, 2 archiefkasten, 1 koffiezetapparaat. 
Deze roerende zaken kunnen achterblijven in het gehuurde, indien gewenst.

Voorbehoud
Toestemming verhuurder



Foto’s



Contactgegevens  | Disclaimer

Voor nadere informatie en/of het maken van een afspraak voor bezichtiging kunt u contact opnemen met:

HeidaDeken vastgoedadviseurs b.v.
"Offices For You“
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam
T +31 (0)20 644 77 44
www.heidadeken.nl

Saskia Heida
M +31 (0)6 51 80 2004
saskia@hiedadeken.nl

Dominique Deken
M +31 (0)6 21 80 44 44
dominique@heidadeken.nl

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 
deze informatie aan derden is niet toegestaan. Heida Deken vastgoedadviseurs B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud 
van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


