
Op een goede centrale zichtlocatie 
aan de Mr. F.J. Haarmanweg in 
Terneuzen ligt dit ruime bedrijfspand 
met buitenterrein. Het pand beschikt 
momenteel over een winkelruimte, 
atelier, 2 werkplaatsen en een grote 
open ruimte op de 1e verdieping.

Mr. F.J.Haarmanweg 2 A

4538 AR TERNEUZEN

€ 350.000 K.K.



INLEIDING

Mr. F.J. HAARMANWEG 2 A, TERNEUZEN


Op een goede centrale zichtlocatie aan de Mr. F.J. Haarmanweg in Terneuzen ligt dit ruime 
bedrijfspand met buitenterrein. Het pand beschikt momenteel over een winkelruimte, atelier, 2 
werkplaatsen en een grote open ruimte op de 1e verdieping.

De indeling van het pand is aan te passen en biedt hierdoor veel mogelijkheden.




Het gebruiksoppervlak op de begane grond bedraagt 410 m² VVO. De verdieping is 160m² VVO.




Eén van de werkplaatsen is voorzien van een elektrisch bedienbare Overhead deur. Aan de zijkant van 
het pand is een ruim buitenterrein beschikbaar met ruim voldoende parkeerplaatsen. De 1e 
verdieping is geschikt voor het maken van kantoorruimte.




Parkeren / Buitenterrein

Het buitenterrein is voorzien van grint, asfalt en tegels. Naast het pand is ruim voldoende parking 
aanwezig. 




LIGGING EN INDELING

Mr. F..J. HAARMANWEG 2 A, TERNEUZEN


Bestemming:

Op deze locatie is geldig bestemmingsplan 
Oostelijke Kanaaloever. Het pand heeft de 
bestemming “Bedrijventerrein-A”. Bedrijven 
van categorie 2 tot categorie 3.2 van de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten.




Voorzieningen

Het pand is voorzien van kunststof kozijnen 
met dubbele beglazing. Verwarming en warm 
water doormiddel van een combi cv-ketel. 
Dakbedekking bestaat uit asbesthoudende 
golfplaten.




Omzetbelasting

Op deze verkoop is geen omzetbelasting van 
toepassing.




Oplevering

Het pand is beschikbaar vanaf november 
2022.



Overdracht

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Aanvaarding Per dinsdag 1 november 2022

 

Bouw

Type object Bedrijfshal

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1965

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.437 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 410 m²

Vrije hoogte 3 m.

Draagvermogen 1.000 kg/m²

KENMERKEN
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LIGGING EN INDELING

Mr. F.J. HAARMANWEG 2 A, TERNEUZEN




Locatie:

Het bedrijfspand heeft een goed bereikbare en centrale ligging in Terneuzen aan de Mr. F.J. 
Haarmanweg. De Mr. F.J. Haarmanweg is een doorgaande route door Terneuzen.

De Mr. F.J. Haarmanweg ligt ten Noordoosten van het bedrijventerrein Handelspoort en ten Oosten 
van het havengebied dat zich uitstrekt langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

De Mr. F.J. Haarmanweg heeft in het Zuiden aansluiting op de N290 en N61. Via de N290 en N61 is de 
N62 richting Westerschelde tunnel en Belgische grens éénvoudig bereikbaar.  In het Noorden sluit de 
Mr. F.J. Haarmanweg direct aan op het sluizencomplex van Terneuzen.
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Mr. F.J. Haarmanweg 59

4538 AN Terneuzen


0115-611489

info@puttervastgoed.nl


