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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Drachten, sectie 

B, nr. 8311 A3, A6, A7, A8, A9


Oppervlakte kantoorruimte: 298 m²


In units vanaf: 298 m² 


Energielabel: C


Voorzieningen: inbouwarmaturen, 

kabelgoten, pantry, systeemplafond, 

toilet, verwarming, mechanische 

ventilatie


Verdiepingen: 2


Bouwjaar: 2008


Parkeerplaatsen: 6
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Representatieve bedrijfsruimte met kantoren van 
totaal 290 m² te koop op bedrijvenpark A7 te 
Drachten.




Indeling:

Komende in de centrale hal komt u bij de eigen 
receptie met kantoorruimte ter grootte van ca. 50 
m². 

De centrale hal geeft middels een trap toegang 
naar de kantoorruimten op verdieping. Op deze 
verdieping bevinden zich 2 afzonderlijke 
zelfstandige kantoorruimtes, elk groot ca.109 m², 
met eigen ingang, waarvan één kantoorvertrek 
momenteel tijdelijk is verhuurd.




Het midden stuk met kantine/keuken en toiletten 
op deze verdieping hebben een oppervlakte van ca. 
30 m².

Het totaal beschikt tevens over een archiefruimte 
t.b.v. de patchkast.




De kantoorruimtes zijn inclusief huidige tapijt, 
systeemplafond met airco en mechanische 
ventilatie, verlichtingsarmaturen, jaloezieën, data 
bekabeling. Aan de voorzijde van het pand zijn 

parkeervoorzieningen aanwezig.



Het geheel beschikt over energielabel 'C'.




Ligging:

De bedrijfsunits liggen zeer centraal nabij de N31 
naar Leeuwarden. Tevens is de A7 richting 
Groningen, Heerenveen en Joure op zeer korte 
afstand te bereiken.




Vraagprijs € 150.000,-- k.k.
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Begane grond
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Plattegrond
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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.


