
 
 
 

 
 

 
 
 

Vrijblijvende projectinformatie 
CITY HUB, Weesperstraat 126 te Diemen 



 

 
 
 
 

CITY HUB, WEESPERSTRAAT 126 
DIEMEN 

 
Object Het vrijstaande bedrijfscomplex met kantoorruimten en buitenterrein. Het 

complex is gelegen op het bedrijventerrein ‘Verrijn Stuart’, dat aan de 
zuidoostkant van Diemen is gelegen, nabij de Weespertrekvaart. 

 
 Het complex, dat voorheen in gebruik was als zelfbedieningsgroothandel, is 

recentelijk verbouwd ten behoeve van ‘food’-gerelateerde (productie) 
bedrijven en zij die bezorging verzorgen naar en vanuit de stad. 

 Bedrijven die momenteel in het complex zijn gevestigd zijn: HelloFresh, 
Maison Niels de Veye en BubblePost . Voor een omschrijving van deze 
bedrijven zie hierna. 

 
 Het bedrijfscomplex is gelegen op een perceel grond ter grootte van ruim 

15.000 m² (eigen grond). 
 
Indeling Het gebouw bestaat uit een aantal met elkaar in verbinding staande 

bedrijfshallen c.a., waarvan één gedeelte met een grote betonnen 
verdiepingsvloer op 4 meter hoogte.  

 
 Aan de Weesperstraatzijde bevinden zich op de eerste verdieping volledig 

uitgeruste kantoorruimten c.a. (sanitaire ruimten, kleedruimten en kantine). 
 Aan deze zijde van het complex ligt een groot verhard terrein, ten behoeve 

van manoeuvreren en/of parkeren. 
 
Oppervlakten Totaal verhuurbaar vloeroppervlakte circa 14.904 m², zie voor verdeling de 

plattegrondtekening. 
  
 Beschikbare ruimten: 

a. Bedrijfsruimte op de begane grond, bestaande uit ca. 5.000 m² v.v.o. 
 
 b.  Kantoorruimte 1.452 m² v.v.o., welke is onderverdeeld als volgt: 

 - begane grond  43 m² 
 - eerste verdieping  1.166 m² 
 - tweede verdieping  243m² 

 
c. Bedrijfsruimte entresol/eerste verdieping, totaal 3.250 m². 

 
Parkeren Op eigen terrein aan de voorzijde van het complex, gedeeltelijk overdekt. 
 
Oplevering In overleg, op korte termijn is bespreekbaar. 
 
 



 
 
 
 
 
Bereikbaarheid Auto 
 De ringweg A10-Zuid ligt op ca. 3 km afstand. 
  
 Openbaar vervoer 
 Het metrostation Verrijn Stuart is gelegen op 400 meter loopafstand. Vanuit 

hier gaan metro’s in diverse richtingen, zoals onder andere lijn 53, stopt in de 
richting CS bij de Van der Madeweg (overstapstation in de richtingen 
Amsterdam-Z.O., station RAI en Zuid, verder richting Amstelveen en 
Sloterdijk), Spaklerweg en station Amstel. 

 
Huurprijs en  
condities Bedrijfsruimte vanaf EUR 30,-- per m²/jaar en de kantoorruimte vanaf 
 EUR 100,-- per m²/jaar. Genoemde prijzen te vermeerderen met 

servicekosten en BTW. 
  De uiteindelijke overeen te komen huurprijs is afhankelijk van de grootte, 

looptijd en overige huurvoorwaarden. 
 
Servicekosten Nader overeen te komen. 
 De samenstelling van het servicepakket zal worden opgesteld afhankelijk van 

de huursituatie en de behoefte van huurder(s). In ieder geval zal deze bestaan 
uit de service- en onderhoudscontracten voor: 

 Brandmeldinstallatie; 
 Hydrofoor; 
 Automatische deuren; 
 Rolluiken; 
 C.V.-installaties; 
 Brandblusmiddelen; 
 Sprinklerinstallatie; 
 Riolering; 
 Vetvangputten (indien van toepassing); 
 Hekwerk/buitenterrein; 
 Liftinstallaties. 

 
Indexering Jaarlijks, op basis van de consumentenprijsindex (CPI) 2006=100, reeks alle 

huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

 
Opleveringsniveau Het complex zal worden opgeleverd inclusief onder meer de navolgende 

voorzieningen: 
 Overheaddeuren, bereikbaar vanaf de Weesperstraat en Treubweg 

alsmede de Visseringweg; 
 Sprinklerinstallatie (niet gecertificeerd), brandblussers en – slangen 

alsmede branddetectie en –alarm; 
 Personen- en goederenlift; 
 Sanitaire ruimten; 
 Volledig geoutilleerde kantine; 
 C.V.-installatie en heaters alsmede 
 Koelinstallatie. 



 

 
 
Vrije hoogte hal Ruim 7 meter, met uitzondering van de hal met tussenvloer, circa 3,35 meter. 
 
Inlichtingen Heida Deken vastgoedadviseurs B.V. 
 Barbara Strozzilaan 201 
 Postbus 75221 
 1070 AE  AMSTERDAM 
 020 6447744, info@heidadeken.nl 
 www.heidadeken.nl 
 
 
Huidige huurders: 
 

 
HelloFresh biedt een lidmaatschap aan, waarmee je elke week een box ontvangt boordevol 
boodschappen voor 3 of 5 gezonde maaltijden. Het lidmaatschap is flexibel: via je eigen account kun 
je eenvoudig je bestellingen beheren. Zo ontvang - en betaal - je nooit een HelloFresh Box als je op 
vakantie bent of er even geen zin in hebt. Wil je geen lidmaatschap, maar wel een keer een box 
proberen? Bestel dan de Proefbox. 
 
 
 

 
 
Zoete en hartige traiteur- en patisseriegerechten van zeer hoogstaande kwaliteit. Maison Niels de 
Veye levert een breed assortiment lekkernijen aan alle segmenten binnen de Foodservice. 
 
 
 

 
 
We zijn ons allemaal bewust van het probleem: onze leefomgeving staat onder druk door duizenden 
tonnen CO2 die elke dag worden uitgestoten door voertuigen. Een deel hiervan op rekening van 
leveranciers. Voor ons is dit geen model voor een duurzame toekomst. Bubble Post biedt daarom een 
oplossing, door 100% ecologisch te leveren. 
 
Bubble Post is gespecialiseerd in first-and-last-mile delivery, en plaatst de stad en zijn inwoner terug 
centraal. De goederen worden aan de rand van de stad bij ons afgeleverd waarna ze gesorteerd en 
gebundeld worden. Ons eigen ontwikkeld IT-systeem berekent voor ons de meet efficiënte route en 
voorziet het meest geschikte voertuig. 

mailto:info@heidadeken.nl
http://www.heidadeken.nl/
http://www.hellofresh.nl/lidmaatschap/
https://www.hellofresh.nl/customer/account/login/
http://www.hellofresh.nl/boxen/trial-classic-box


 
 

 
 

 
 

Artist-impression voorgevel met loadingdocks 
 
 

 
 

Artist-impression van bovenaanzicht achtergevel met loadingdocks. 



 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 


