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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Drachten , Sectie: 

B, Nummer: 8497


Kadastrale oppervlakte: 1472 m²


Oppervlakte kantoorruimte: 553 m²


In units vanaf: 553 m² 


Voorzieningen: inbouwarmaturen, 

kabelgoten, pantry, systeemplafond, te 

openen ramen, toilet, verwarming


Verdiepingen: 3


Bouwjaar: 2002


Parkeerplaatsen: 22
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Beleggingspropositie!



Vrijstaand verzamel kantoorobject gelegen op het 
kantorenpark Azeven te Drachten.




Het object is verdeeld over drie verdiepingen 
voorzien van drie ingangen met 
gemeenschappelijke ruimtes, zoals gedeelde 
toiletgroepen, keuken op de begane grond en een 
gezamenlijke spreekkamer. Op de eerste verdieping 
ie tevens een gemeenschappelijke keuken/pantry 
aanwezig.




Aan de achterzijde beschikt het object over een 
omheind en geheel verhard terrein met ca. 22 
parkeerplaatsen. Daarnaast biedt het object ook 
nog enkele parkeerplekken aan de voorkant. 




Momenteel wordt het geheel verhuurd aan 8 
verschillende huurders en is er nog één ruimte 
beschikbaar op de 2e etage van ca. 19 m². 

 

Ligging:

Direct aan de kruising A7-N31 ligt het Kantorenpark 
Drachten. Dit bedrijventerrein is geschikt voor 

kantoren, commerciële expositieruimte en 
toonzalen. Het is zeer goed bereikbaar per auto en 
met het openbaar vervoer met veel buslijnen 
vlakbij het terrein. Het terrein kenmerkt zich door 
de hoogwaardige kwalitatieve uitstraling van de 
gebouwen.




Bestemming:

Kantoordoeleinden.




Huurgegevens:

Huurstroom: € 47.664,-- per jaar excl. btw




Vraagprijs: € 590.000,-- kosten koper
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Begane grond
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1e Verdieping
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2e Verdieping
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Locatie op de kaart
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Kadastrale kaart
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Heeft u

interesse?

Berglaan 14

9203 EG

Drachten

Tel. 0512-541400

info@dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

Harlingerstraatweg 2

8916 BB

Leeuwarden

Tel. 058-2123345

info@dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

Deze informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Ten aanzien 
van de juistheid van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


