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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Tjalleberd, sectie 

K, nr. 2293, 2294


Oppervlakte bedrijfsruimte: 2357 m²


Oppervlakte kantoorruimte: 519 m²


Vrije hoogte: 9 m


Vrije overspanning: 30 m


Voorzieningen: betonvloer, lichtstraten, 

overhead deuren, pantry, toilet, 

mechanische ventilatie


Bouwjaar: 2020
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Grootschalig bedrijfshal met kantoren te huur!



2357 m² bedrijfsruimte en ca. 519 m² kantoorruimte 
verdeeld over de begane grond en de verdieping. 
De hoogte van de bedrijfshal bedraagt ca. 9 meter 
en de vrije overspanning bedraagt 30 meter. De 
objecten worden opgeleverd met o.a. sanitaire 
voorzieningen, pantry, 3 overhead deuren (598 x 
500) aan de zijkant en 1 overheaddeur aan de 
voorzijde (500 x 500) en kraanbaan-voorzieningen. 




Ligging:

Gelegen op het Internationaal Bedrijvenpark 
Friesland (IBF). De locatie is zeer goed ontsloten 
gezien de ligging nabij de op- en afritten van de 
snelwegen A7 en A32.




Bestemming:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden 
zijn bestemd voor:

bedrijfsgebouwen ten behoeve van bedrijven onder 
de categorieën 1 tot en met 4.2.




Huurprijs € 190.000,- per jaar, excl. btw.
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Begane grond
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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.


