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Feanterij 2

9281 NZ Harkema

Inleiding
Een keurig bedrijfspand op een ruime kavel van 1.435 m2, gelegen op het 
bedrijventerrein De Bosk in Harkema. Het perceel biedt veel ruimte, zowel aan de voor- 
als achterzijde. Achter het pand is een ruime aangebouwde overkapping aanwezig, deze 
is maar liefst 123 m2. In het pand is een gedeelte ingericht als kantoorruimte. Dit is circa 
35 m2 en beschikt onder andere over een keuken en sanitair. De bedrijfshal van circa 
196 m2 is voorzien van een betonvloer, een inloopdeur en een sectionale deur. De 
doorrijhoogte van de sectionale deur is circa 2,90 meter. 




Ondanks dat het een bedrijventerrein is, is de omgeving mooi groen en ruimtelijk. 
Rondom is er een afwisseling van bedrijfspanden en enkele bedrijfswoningen.  




Kortom: een mooi bedrijfspand op een ruime kavel en met veel mogelijkheden! 
Misschien een goede kans voor uw bedrijf? Maak dan een afspraak met Otto Minnema 
van Factornoord Makelaars & Taxateurs voor een bezichtigingsafspraak.







3Feanterij 2, 9281 NZ Harkema


Ligging en indeling




Aan de voorzijde beschikt dit bedrijfspand over een sectionale deur met een hoogte van 
circa 2,90 meter, deze is handbediend. De hal is ook te betreden via een zijdeur. De 
bedrijfsruimte is circa 196 m2 groot en beschikt over een betonvloer. Er is een inpandige 
kantoorruimte met enkele ruimten, waaronder een aparte keukenruimte met een 
keukenopstelling, sanitaire ruimte e.d. Eventueel zijn deze ruimten uit te breken 
waardoor er 35 m2 extra hal ontstaat. Op de kantoorruimten is een zolderberging 
aanwezig. 
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Ligging en indeling

Terrein

Het terrein is 1.435 m2 groot. Er zijn twee ruime opritten met voldoende parkeerruimte. 
Het achterterrein is afgescheiden met hekwerk, een groot deel is bestraat. Aan de 
achterzijde bevindt zich een grote aangebouwde overkapping van circa 123 m2. 




Bijzonderheden

- Het pand is voorzien van isolerende beglazing. De bedrijfshal wordt niet verwarmd, in 
de kantoorruimte is gasverwarming aanwezig. 

- De nutsaansluitingen zijn nu nog verbonden met de voorheen bijbehorende woning. 
Deze dienen door de koper opnieuw te worden aangevraagd.

- bouwjaar is 1995.




Een ideaal pand voor opslag en eventueel kantoorruimte. Zeer geschikt voor het 
midden- en kleinbedrijf. De categorieën 1 en 2 zijn toegestaan. Op de website 
Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de exacte bestemming en bepalingen nakijken. Wij 
adviseren u, bij vragen over de mogelijkheden op dit perceel, ook contact op te nemen 
met de gemeente Achtkarspelen. 




Overdracht

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Bedrijfshal

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1995

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.435 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 231 m²

Kantoor oppervlakte 35 m²

Totale verhuurbare vloeroppervlakte 266 m²

Vrije hoogte 2,9 m.

 

Locatie

Ligging Bedrijventerrein

 

Uitrusting

Heeft een kantoor Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Google maps
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's




Factornoord Hurdegaryp

Tillefeart 12


9254 CZ Hurdegaryp

0511462685


hurdegaryp@factornoord.nl


