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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Drachten, Sectie: 

A, Nummer: 13696


Kadastrale oppervlakte: 1810 m²


Oppervlakte bedrijfsruimte: 595 m²


Oppervlakte kantoorruimte: 90 m²


Vrije overspanning: 18 m


Voorzieningen: betonvloer, overhead 

deuren


Bouwjaar: 2005
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Representatief bedrijfsobject op hoeklocatie te huur 
op industrieterrein 'de Haven'.




Dit ruim opgezette object is gelegen op een 
hoeklocatie aan één van de hoofdaders van het 
industrieterrein. Het object beschikt over een totaal 
oppervlak van ca. 685 m² en bestaat uit ca. 595 m² 
bedrijfshal en ca. 90 m² kantoorruimte verdeeld 
over diverse kantoorvertrekken, pantry en toilet. Dit 
bedrijfshal is voorzien van verlichting, twee 
elektrische overheaddeuren (zij- en achterkant) en 
een heater. De kantoren zijn voorzien van led-
verlichting en centrale verwarming. 




Aan een vierbaans-uitvalsweg - directe verbinding 
tussen de A7 en de N31 - ligt het bedrijventerrein 
De Haven. Op industrieterrein De Haven, één van 
de grootste industrieterreinen in Noord Nederland, 
zijn veel verschillende soorten bedrijven gevestigd 
onder wie Philips, Aldi Distributiecentrum, Kone 
Liften en Roltrappen, Frimach, Vander Wiel, Van 
Gansewinkel, Kijlstra Beton, Scheepswerf De 
Steven en (groot-) handelsbedrijven. In 
Smallingerland is De Haven het enige terrein waar 
bedrijven in milieucategorie 5 terecht kunnen. 

Daarnaast is het terrein bereikbaar via het water 
voor schepen tot en met klasse IV (voor klasse Va-
schepen is provinciale ontheffing nodig). Deze 
schepen kunnen lossen aan de openbare loswal of 
aan één van de kades van de bedrijven.




Bestemming:

bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd onder de 
categorieën 1 tot en met 5.2.




Huurprijs € 40.000,-- per jaar excl. btw
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Locatie op de kaart
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Kadastrale kaart
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Het team van Dijkstra

Bedrijfsmakelaardij



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.


