
 

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van StarCabin BV van toepassing. 
U kunt de algemene voorwaarden raadplegen op www.starcabin.nl . Deze worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 

Gebouwenmarkt.nl is een onderdeel van StarCabin BV. 

 
~ 1 ~ 

 

Te koop: tijdelijk woongebouw van 2.214m2 Productnr. 2214 
 
 
Omschrijving 
 
In Amstelveen staat dit voormalig verzorgingstehuis, annex woongebouw.  
Het tijdelijke gebouw bestaat uit 2 verdiepingen en voor heel veel toepassingen  
inzetbaar. Denk hierbij aan de tijdelijke huisvesting van: 
 

• seizoensarbeiders 

• studenten 

• asielzoekers met verblijfsvergunning / statushouders. 
 

Maar het gebouw is ook ideaal als tijdelijk verpleeghuis, of als tijdelijke vervanging 
van slaapkamers bij de verbouwing van een verzorgingstehuis. 
 
Het gebouw beschikt over veel slaapkamers en over veel sanitair. De kwaliteit van  
de afwerking is zeer hoog. 
 
Kortom: een bezichtiging meer dan waard. 
 

Productnummer 
Productnummer 2214 
 

Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak 2.214m² 
Binnenhoogte 2800mm 
Afmetingen circa 33m x 45m 
 

Bouwkundig 
Bouwsysteem Modulaire unitbouw 
Isolatie Rc = top 
Vloer Beton 
Vloerbedekking Marmoleum 
Plafond Systeemplafond  
Buitengevel Trespa buitenbeplating 
Binnendeuren / Ramen Kunststof 
Exterieur Uitval zonneschermen 
 

Installatie 
Verwarming CV  
Klimaat / Koeling Airco’s op 1e verdieping 
Ventilatie Ventilatieroosters 
Elektra NEN1010 
Verlichting  TL-armaturen 
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Plattegrond 
 

 


