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Zo, dat is ook weer achter de rug, het is elk jaar toch 
weer spannend, die Award uitreiking. Ik weet niet of u er 
bent geweest, maar het was weer een mooi prijzenfestijn,
IJmond Onderneemt. Met terechte winnaars uit een 
sterk veld van genomineerden.

The winner takes it all

Voorwoord

Ik heb eens binnen het gezin geïnven-
tariseerd hoe je zoal kan winnen. Maar 
dat is toch nog wel een indrukwek-
kende lijst geworden hoor!  Het was 
een Inkoppertje voor de oudste die de 
sportschool frequent bezoekt. Die zag 
een oorzakelijk verband met inzet en 
training. Hard werken, dan dwing je 
het af. Moeders hield het natuurlijk op 
de samenwerking die ons onoverwin-
nelijk maakt. Altijd mooi als je het 
gezin als geheel ziet acteren en sco-
ren (los van de momenten dat ze rol-
lend over de vloer stuiteren).  Voor de 
middelste was het ook wel duidelijk, 
door lef en slimheid zou het een gelo-
pen race zijn. Niet zweten, maar 
weten. De jongste had er ook wel een 
mening over, door vals te spelen, dus 

da’s ook weer duidelijk, die moeten 
we nog een beetje bijschaven met de 
opvoeding. Ik denk dat een beetje 
rand voorwaardelijk geluk ook wel 
kan helpen, op het juiste moment op 
de juiste plaats.

Maar uiteindelijk heeft de IJmond de 
loterij gewonnen met zulke bedrijven 
binnen de gemeentegrenzen, die zo 
goed presteren en terecht de diverse 
Awards mochten ontvangen.

The IJmond takes it all

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste 
ondernemersblad in de IJmond

Uw kantoor houden midden in de gezellige bedrijvigheid van de 
Breestraat. Via een ruime zelfstandige opgang aan de Breestraat 
bereikt u de luxe kantoorruimte van 270 m². Via uw eigen dakterras van 
± 30 m² kijkt u uit over de Breestraat.  Indeling: entree, kantoortuin, 2 
spreekkamers, ruimte kantine met keuken en apparatuur, gescheiden 
dames-/ heren-w.c.  De ruimte is afgewerkt met vloerbedekking, sys-
teemplafond met armaturen, wandafwerking, keuken/kantine voorzien 
van apparatuur.

  Huurprijs € 93,- per m² per jaar/€ 2.100,- per maand exclusief BTW, 
en exclusief servicekosten (g/w/e).
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Turn-key gelegen kantoorruimte op goede locatie op de Breestraat 
te huur aangeboden. Volledig afgewerkt: wandafwerking, plafonds, 
vloerafwerking, scheidingswanden voor kantoren, keuken met ap-
paratuur, gescheiden w.c.’s, installaties als airco, alarm, verlichting, 
centrale verwarming, mechanische ventilatie et cetera. Inclusief één 
parkeerplaats in de parkeergarage. Aparte berging/archiefruimte van 
34 m². Oppervlakte 223 m² verhuurbaar vloeroppervlakte exclusief
berging.

 Nieuwe huurprijs € 1.750,- per maand exclusief BTW. 
 Servicekosten in overleg.

Op zichtlocatie vanaf de Rijksweg A-9 
gelegen kantoorruimte te huur 
aangeboden. De kantoorruimte is 
gelegen op de 1ste verdieping van een 
uiterst representatief kantoorgebouw. De 
gezamenlijke entree is met natuursteen 
afgewerkt en voorzien van een bemande 
receptie. De kantoorruimte is goed 
beveiligd en wordt bewaakt. Voorzien van 
lift. De kantoorruimte ligt om een 
middenkern, waarin de lift, trappenhuis, 
sanitaire ruimtes zijn verwerkt. Dit heeft 
als gevolg dat de kantoorruimtes alle aan 
de buitenzijde zijn gesitueerd en derhalve 
veel daglichttoetreding hebben.  
Oppervlakte 300 m² tot 780 m² 
verhuurbaar vloeroppervlakte.

  Huurprijs Euro € 115,- per m² 
per jaar exclusief BTW. 
  Servicekosten in overleg en afhankelijk 
van af te nemen diensten.

NIEUWE HUURPRIJS

Turn-key gelegen kantoorruimte op goede locatie op de Breestraat  
te huur aangeboden. Volledig afgewerkt: wandafwerking, plafonds, 
vloerafwerking, scheidingswanden voor kantoren, keuken met 
apparatuur, gescheiden w.c.’s, installaties als airco, alarm, verlichting, 
centrale verwarming, mechanische ventilatie et cetera. Inclusief één 
parkeerplaats in de parkeergarage. Aparte berging/archiefruimte van 34 m².  

 Oppervlakte 223 m² verhuurbaar vloeroppervlakte exclusief berging. 
  Huurprijs € 1.995,-- per maand exclusief BTW.
 Servicekosten in overleg.

Op zichtlocatie vanaf de Rijksweg A-9 gelegen kantoorruimte te huur 
aangeboden. De kantoorruimte is gelegen op de 1ste verdieping van 
een uiterst representatief kantoorgebouw. De gezamenlijke entree is 
met natuursteen afgewerkt en voorzien van een bemande receptie.  
De kantoorruimte is goed beveiligd en wordt bewaakt.  
 
Voorzien van lift. De kantoorruimte ligt om een middenkern, waarin de 
lift, trappenhuis, sanitaire ruimtes zijn verwerkt. Dit heeft als gevolg dat 
de kantoorruimtes alle aan de buitenzijde zijn gesitueerd en derhalve 
veel daglichttoetreding hebben. 

  Oppervlakte 300 m² tot 780 m² verhuurbaar vloeroppervlakte.
  Huurprijs € 115,-- per m² per jaar exclusief BTW.
  Servicekosten in overleg en afhankelijk van af te nemen diensten.

Representatief kantoorgebouw met ruime parkeermogelijkheden op 
eigen terrein. Indeling: entree, ruimte ontvangstruimte, kantoor, sanitaire 
ruimtes, kantine, archiefruimte. 1ste verdieping: drie kantoorvertrekken. 
2de verdieping: kantoortuin. Naastgelegen verhard parkeerterrein. 

  Oppervlakte totaal ± 300 m² verhuurbaar vloeroppervlakte.
  Vraagprijs € 315.000,-- kosten koper.
  Perceelgrootte 433 m².
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