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 7 huurappartementen + 2 commerciële ruimtes op de hoek Kerkstraat/Beatrixstraat 

 

  
In deze nieuwsbrief: •  Voortgang • Huurprijzen • Reageren  

Locatie 
Beatrixstraat Den Helder 
 
Status 
In uitvoering 
 
Aantal 
7 huurappartementen + 
2 commerciële ruimtes 
 
Architect 
KJK architecten  
Den Helder 
 
Aannemer 
Dozy BV, Den Helder 
 
Installateurs 
W-installaties: PBK   
E-installaties: Taylor BV 

     Project Beatrixstraat 7 -9 
Aan de Beatrixstraat 7-9 herontwikkelt Helder Vastgoed 
BV het voormalige ABN AMRO bankgebouw en 
winkelpand Bruggeman tot 7 huurappartementen met een 
tweetal commerciële ruimtes op de begane grond.  
De gehele commerciële plint is eigendom van Meester 
Vastgoed. Hierin zal Flamingo Casino haar deuren 
openen. Het casino is nu nog in de Spoorstraat gevestigd.   
 
De indeling van de appartementen is als volgt: 
− woonkamer met open keuken 
− één of twee slaapkamers 
− badkamer 
− eigen buitenruimte 
− privé berging aan de Kerkstraat 
 
Parkeren 
Parkeren kan op het nabijgelegen parkeerdek boven de 
Kroonpassage. Dit is een openbare parkeergelegenheid.  
 
Voortgang  
De interne sloopwerkzaamheden en de asbestsanering 
hebben inmiddels plaatsgevonden. De voorbereidingen op 
de start van de verbouwingswerkzaamheden zijn in volle 
gang. De oplevering van het pand staat gepland voor eind 
2019.  
 

Huurprijzen  
De huurprijzen van Beatrixstraat 7-9 zullen rond de zomer 
worden vastgesteld. Naast de huur zijn er ook algemene 
kosten voor Abonnee Onderhoud, glasverzekering, verlichting 
en schoonmaak. 
 
Reageren 
De huurappartementen (Beatrixstraat 7a en 7b zijn reeds 
verhuurd) zullen te zijner tijd verhuurd worden via 
www.woonmatchkopnh.nl. Daar kunt u dan ook per 
appartement de indeling, ligging en huurprijs bekijken. U kunt 
op maximaal 4 appartementen reageren (indien u geen andere 
reacties hebt openstaan). Om te reageren dient u 
ingeschreven te zijn als woningzoekende bij 
www.woonmatchkopnh.nl. De woningzoekende met de meeste 
punten krijgt het appartement als eerste aangeboden.  
 
Geïnteresseerd?  
Kijk op onze website of meldt u vrijblijvend aan voor de serie 
nieuwsbrieven over project Beatrixstraat 7-9: (0223) 677677. 
   
 
 

 


