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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Drachten, Sectie: 

A, Nummer: 5296


Kadastrale oppervlakte: 395 m²


Oppervlakte kantoorruimte: 355 m²


In units vanaf: 355 m² 


Voorzieningen: te openen ramen, toilet, 

verwarming, keukens, badkamers


Verdiepingen: 2


Parkeerplaatsen: 2
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Beleggingspropositie!



Kantoorpand welke is verbouwd tot vier eenheden 
waarvan drie appartementen in verhuurde staat. 
Alle appartementen hebben een eigen toegang.




Appartement nr. 114

Tweekamer appartement op de BG met ruime 
woonkamer en open keuken, ruime slaapkamer, 
berging, badkamer met douche, apart toilet en een 
technische ruimte.

(huur opgezegd per 14-11-2021) Energielabel C




Appartement nr. 114A

Tweekamer appartement op de BG, woonkamer 
met open keuken, ruime slaapkamer, berging, 
badkamer met douche, apart toilet en een 
technische ruimte. (huur opgezegd per 01-12-2021) 
Energielabel D




Appartement nr. 116 (1e en 2e verdieping)

Woonkamer met open keuken, twee slaapkamers 
op de 1e verdieping, badkamer met ligbad en 
douche, apart toilet.

2e verdieping bergruimte en eveneens twee 

slaapkamers. De bovenverdieping beschikt over 
een riant dakterras. Energielabel E. Appartement is 
verhuurd voor onbepaalde tijd.




Opslag/appartement nr. 114B

Voor de overige ruimte bestaat de mogelijkheid om 
hier tevens een appartement te realiseren na 
goedkeuring van de Gemeente. Deze ruimte 
bestaande uit twee kamers, keuken, douche en een 
toilet is reeds voorzien van een eigen huisnummer.




Algemeen:

- Drietal verhuurde appartementen

- Perceeloppervlakte ca. 395 m²

- Woonoppervlakte ca. 355 m²

- Dubbel glas

- C.V. 

- Overige ruimte (nader te renoveren) ca. 78 m²




Ligging:

Nabij het centrum van Drachten gelegen. 
Wijkwinkelcentrum de Noorderpoort, scholen, 
openbaar vervoer, sportfaciliteiten en restaurants 
zijn tevens op enkele minuten (loop)afstand te 
bereiken.  
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Vraagprijs € 415.000,- k.k.

Verwachte huurstroom na verhuur appartementen 
nr. 114 en 114A:  € 24.780,- per jaar

De kantoor- opslagruimte (nr. 114B) met garage 
wordt vrij van huur en gebruik geleverd. 
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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.


