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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Emmen, Sectie: C, 

Nummer: 9777


Kadastrale oppervlakte: 234 m²


Oppervlakte: 167 m²


In units vanaf: 167 m²


Verkoopvloer oppervlakte: 95 m²


Voorzieningen: systeemplafond, pantry, 

toilet, magazijnruimte


Verdiepingen: 1


Frontbreedte: 490 cm


Welstandsklasse: C2


Bouwjaar: 1989


Parkeerplaatsen: in de nabije omgeving
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Winkelpand te huur midden in het karakteristieke 
centrum van Emmen!




Het object heeft een totaal oppervlak van ca. 167 m² 
verdeeld onder een verkoopvloer van ca. 95 m² met 
aansluitend een opslagruimte van ca. 18 m² op de 
begane grond. 

Onder de winkel bevindt zich een kelder van ca. 54 
m², welke zich uitstekend leent voor bijvoorbeeld 
een magazijn. 




De winkel is voorzien van o.a. een moderne glazen 
pui, systeemplafond, pantry en toilet.




Emmen-Centrum beschikt over het grootste 
overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland. In 
de vele passages is het heerlijk vertoeven en komt 
u vrijwel alle landelijke ketens tegen. In het 
noordelijke gedeelte van het centrum, rondom de 
hoofdstraat, vindt u het historische deel van 
Emmen. Hier kunt u heerlijk slenteren langs de vele 
lokale winkels en bijzondere boetieks. 

Rondom het winkelcentrum van Emmen vindt u 
verschillende parkeerterreinen en een moderne 
parkeergarage. Vanaf alle parkeerplaatsen loopt u 

binnen enkele minuten op de stadsvloer. Tevens 
beschikt Emmen over een treinstation, het centrum 
is binnen 10 minuten lopen te bereiken.




Bestemming

De voor Centrum aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:

- detailhandel;

- dienstverlening;

- horeca categorie 1, categorie 2 en categorie 3




Vraaghuurprijs € 1.950,-- per maand excl. btw.
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Plattegrond
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Kelder
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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.


