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Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en
Friesland, Online veiling van zeven
voormalig Politiebureaus

Verkocht Online veiling

sp
an

Online veiling van een portefeuille bestaande uit zeven kantoorpanden, gelegen in de provincies Noord-Holland,
Flevoland, Gelderland en Friesland. Na eerder 24 politiebureaus succesvol op transparante manier te hebben verkocht,
veilt BOG Auctions opnieuw zeven voormalige kantoorpanden van de De Politie.
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De objecten zijn als volgt:
Halfweg - Julianastraat 20

Voormalig politiebureau, van circa 202 m², met kantoorfunctie gelegen op een woonlocatie. Het object is een potentieel
transformatieproject.
Bouwjaar: 1975
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Perceel: circa 388 m²

Kijkdag 1: donderdag 17 mei 2018 van 12:00 uur tot 14:00 uur
Kijkdag 2: dinsdag 12 juni 2018 van 12:00 uur tot 14:00 uur
Klik hier voor de veiling
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Lochem - Larenseweg 30

Representatief kantoorgebouw, van circa 528 m², met parkeermogelijkheden op eigen terrein. Het object verkeert in

w

goede staat van onderhoud.

w

Perceel: circa 1.886 m²
Bouwjaar: 1996

w

Kijkdag 1: woensdag 16 mei 2018 van 16:00 uur tot 18:00 uur
Kijkdag 2: woensdag 13 juni 2018 van 16:00 uur tot 18:00 uur
Klik hier voor de veiling
Grou - Stationsweg 35
Kantoorgebouw van circa 825 m³, gelegen op zichtlocatie in Grou. Het object is gelegen in de directe nabijheid van de
A32 (Staphorst - Wirdum) en op loopafstand van het station Grou-Jirnsum
Perceel: circa 1.540 m²

Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op vrijdag 21 december 2018 om 11:11 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.
Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de
aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.

Bouwjaar: 2005
Kijkdag 1: dinsdag 15 mei 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
Kijkdag 2: dinsdag 12 juni 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
Klik hier voor de veiling
Geldermalsen - Van Dam van Isseltweg 10
Het voormalige politiebureau, van circa 681 m², is gelegen in het centrum van Geldermalsen, omringd door woningen en
gesitueerd naast het gemeentehuis.
Perceel: circa 2.964 m²
Bouwjaar: 1990
Kijkdag 1: donderdag 17 mei 2018 van 09:00 uur tot 11:00 uur
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Kijkdag 2: donderdag 14 juni 2018 van 09:00 uur tot 11:00 uur

Twello - Veilingstraat 30
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Klik hier voor de veiling

Het kantoorgebouw met bedrijfshal, van circa 333 m², is gelegen op een bedrijventerrein, op stationslocatie in Twello.
Perceel: circa 1.000 m²
Bouwjaar: 2000
Kijkdag 2: woensdag 13 juni 2018 van 13:00 uur tot 15:00 uu
Klik hier voor de veiling
Heerde - Zwolseweg 50

sp
an

Kijkdag 1: woensdag 16 mei 2018 van 13:00 uur tot 15:00 uur
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Het kantoorgebouw, van circa 522 m², is gelegen in een woonbuurt. Een herontwikkeling naar woning zou zeer geschikt
zijn voor deze locatie.
Perceel: circa 1.000 m²
Bouwjaar: 1970

Kijkdag 1: woensdag 16 mei 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
Klik hier voor de veiling
Almere - Bivak 1
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Kijkdag 2: woensdag 13 juni 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
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Dit voormalige politiebureau, van circa 1.095 m², is gelegen op een havenlcatie in Almere, op loopafstand van het
Gooimeer.
Bouwjaar: 1989

w

Perceel: circa 1.427 m²

w

Kijkdag 1: dinsdag 15 mei 2018 van 14:00 uur tot 16:00 uur
Kijkdag 2: dinsdag 12 juni 2018 van 14:00 uur tot 16:00 uur

w

Klik hier voor de veiling
De verkoop wordt begeleid door het Rotterdamse makelaarskantoor Van Splunter Bedrijfshuisvesting. Bekijk de online
verkoop op: BOG Auctions.

Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er
wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van

Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op vrijdag 21 december 2018 om 11:11 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.
Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de
aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.

Beleggingspanden.nl kan geschieden.
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Koopsom

Overig

Datum online veilingen: donderdag 21 juni 2018 om 10:00 uur.
Het is mogelijk om dit object op afspraak te bezichtigen, neem hiervoor contact op
met de makelaar. Per object zijn er kijkdagen ingepland, zie veilingspagina per
object.
Veilingnotaris: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. (Mr. R. Spit)
Telefoon: 070-5153000
Email: verkoop.politie@pelsrijcken.nl
Makelaar: Van Splunter Bedrijfshuisvesting b.v.
Contactpersoon: Dhr. V. (Vincent) Schop
Telefoon: 010-4367666
Email: vincent@vansplunter-bhv.nl
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Aanvullende informatie
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Contractinformatie
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Aanbieder

Beleggingspanden.nl
Stefan Bassant en/of Tobias de Graaf
Business Development
Telefoon: 030 - 225 31 12
Fax: 030 - 225 80 23
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De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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