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Warmoltsstrjitte 19

9281 PK Harkema

Inleiding
Aan de doorgaande weg in het centrum van Harkema staat dit royale vrijstaande 
multifunctionele woon- / bedrijfspand. 

Het woondeel ligt op de eerste verdieping en heeft een ruime woonkamer, 3 
slaapkamers en een badkamer. De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van circa 600 
m².  Het object ligt nabij voorzieningen zoals o.a. een supermarkt, scholen en 
huisartsenpost en Harkema heeft en goede bereikbaarheid ten opzichte van de plaatsen 
Drachten, Heerenveen en Groningen. 
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Ligging en indeling






Begane grond

Het woongedeelte ligt op de eerste verdieping welke ter bereiken is via een trapopgang 
in het bedrijfsdeel. Op de begane grond bevinden zich een winkelruimte, opslagruimte, 
kantine en toilet. 







Eerste verdieping

Via hal komt u in de woonkamer met keuken (totaal ca. 50m2) met keukenblok in rechte 
opstelling v.v. diverse inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer komt u via de 
tuindeuren op het dakterras. Op deze verdieping zijn ook 3 slaapkamers gelegen (ca. 7, 
12 en 15 m2) en de badkamer welke is voorzien van een badkamermeubel, hangcloset 
en witgoedaansluitingen.
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Ligging en indeling




De winkelruimte heeft een frontbreedte van maar liefst 13 meter, ca. 27 meter diep met 
circa 300 m² verkoopoppervlakte en circa 300 m² opslagruimte.  Het aangebodene ligt 
nabij andere bedrijven o.a. een supermarkt. Volgens het bestemmingsplan valt het 
object onder bestemming gemengd. Het bestemmingsplan biedt in dit geval 
bijvoorbeeld mogelijkheden voor een aan huis gebonden beroep, internetwinkel of een 
maatschappelijke voorziening. 

Of het door koper/huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient 
door de koper/huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen 
van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door 
koper/huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.







Deze informatie en opgegeven maten en oppervlakten zijn door ons met de nodige 
zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen 
daarvan.



Overdracht

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1960

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 880 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 115 m²

Inhoud 2.000 m³

Oppervlakte externe bergruimte 600 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

CV ketel

Warmtebron Gas

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming
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Kenmerken
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Foto's
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Google maps
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Tekeningen
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Tekeningen
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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