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SUMAR | Achterwei 16 -18 € 575.000 k.k.

Bedrijfsruimte met kantoor te koop in Sumar!

Tel: 0512 - 54 14 00  |  www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl



Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Oostermeer, 

sectie I, nrs 646, 402 en deels 419


Kadastrale oppervlakte: 2115 m²


Oppervlakte bedrijfsruimte: 706 m²


In units vanaf: 706 m² 


Oppervlakte kantoorruimte: 306 m²


Voorzieningen: betonvloer, heater, 

lichtstraten, overhead deuren, pantry, 

toilet


Bouwjaar: 1992


Parkeerplaatsen: voldoende op terrein


Terreinoppervlakte: 1531 m²
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Bedrijfsruimte met kantoor te koop!



Het geheel bestaat uit ca. 316 m² kantoor, verdeeld 
over ca. 140 m² op de begane grond en ca. 166 m² 
op de verdieping. Het kantoor is voorzien van een 
kantine, toiletten, werkkast en staat in verbinding 
met de bedrijfshal.




De bedrijfshal heeft een totaal oppervlak van ca. 
434 m², daarnaast beschikt de hal over een ruime 
entresol van ca. 272 m² en een overkapping van ca. 
200 m² op het buitenterrein. Het buitenterrein biedt 
voldoende parkeer- en rangeerruimte.




Het geheel is momenteel gelegen op een perceel 
van ca. 1665 m² alsmede een gedeelte van het 
naastgelegen perceel van van ca. 450 m² (nog te 
splitsen).




Naast het kantoor en de bedrijfshal wordt ook de 
aangrenzende bedrijfswoning (Achterwei 16) 
aangeboden. Deze woning is verhuurd voor 
onbepaalde tijd en is gelegen op een perceel van 
ca. 195 m². 





Ligging:

Aan één van de hoofdstraten van Suameer 
gelegen, met de Centrale As richting Drachten, 
Leeuwarden en Burgum op enkele minuten 
afstand.




Bestemming:

De voor 'Bedrijf _ 2' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:

A.een hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken 
ten behoeve van:

1.bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder 
categorie 1 en 2, met uitzondering van 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

2.een bouw- en aannemersbedrijf ter plaatse van 
de aanduiding "bouw- en aannemersbedrijf";

3.een transportbedrijf ter plaatse van de 
aanduiding "transportbedrijf";

4.een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 
"bedrijfswoning", al dan niet in combinatie met 
ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan 
huis;
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Vraagprijs € 575.000,-- k.k.

Inbegrepen in de vraagprijs is de naastgelegen 
bedrijfswoning welke in verhuurde staat verkeert. 
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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.


