
Gezondheidscentrum Olympia Alkmaar
www.gezondheidscentrumolympiaong.nl

3.000 m²  Bedrijfsruimte
Vragen? Bel naar ons kantoor op 072 555 55 55



Omschrijving
Aan de westkant van Alkmaar is het Olympia-
park gelegen, een bedrijvige locatie waar met 
name sport en recreatie gecombineerd worden. 
In de omgeving vindt u onder andere ijsbaan De 
Meent Bauerfeind, tennisclub Alkmaar, sportpa-
leis Alkmaar en de Alkmaarse Mixed Hockey 
Club. 

Daarna hebben ook andere invullingen haar 
plek gevonden zoals advocatenkantoor Guido 
de Wit, het CBR, bloedbank Sanquin en 
horecagelegenheden als McDonalds, Febo en 
Subway. 

Het object
Het object omvat totaal ca. 3.000 m² en zal een 
multi-disciplinair gezondheidscentrum worden. 
Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen van elk 
ca. 750 m² welke vanaf ca. 200 m² te huur zijn.

Qua functies valt onder andere te denken aan 
een tandarts, fysiotherapie, huisarts, dieetg-
ezonde vitaliteit, orthopedie en andere disci-
plines.

Het nog te bouwen gezondheidscentrum vormt 
een prachtige aanvulling, het is de ideale plek 
om uw praktijk te vestigen!

Locatie
De locatie is gelegen op circa 10 minuten 
afstand van de Alkmaarse binnenstad, een 
kwartier van de kust en heeft een direct aanslu-
iting op de Ring Alkmaar en in de directe nabij-
heid van de Rijksweg A9.
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Kenmerken
Overdracht
Huurprijs     € 160 per vierkante   
      meter per jaar
Status      Beschikbaar
Aanvaarding     In overleg

Bouw
Hoofdbestemming    Overige
Soort bouw     Nieuwbouw

Indeling
Aantal bouwlagen    1 bouwlaag
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Gezondheidscentrum Olympia Alkmaar
www.gezondheidscentrumolympiaong.nl

KRK. Uw kennispartner in commercieel 
onroerend goed.

Landelijk Netwerk, regionale focus.

Bedrijfsmakelaar Alkmaar
Kanaalkade 91
1811 LT Alkmaar

Tel: 072 555 55 55
alkmaar@krk.nl

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van
de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande

slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen
zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat huurder heeft
zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.


