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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Surhuizum, 

Sectie: C, Nummer: 5640


Kadastrale oppervlakte: 2115 m²


Oppervlakte kantoorruimte: 280 m²


In units vanaf: 280 m² 


Voorzieningen: pantry, te openen ramen, 

toilet, verwarming


Verdiepingen: 1


Bouwjaar: 1996


Parkeerplaatsen: 17


Terreinoppervlakte: 1835 m²
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LET OP! MOMENTEEL IS HET NIET MEER 
MOGELIJK OM EEN BEZICHTIGING TE PLANNEN!




Voormalig bijeenkomstgebouw in Surhuisterveen, 
gelegen op een perceel van ca 2115 m².

Het geheel beschikt over o.a. 280 m² aan 
gebruikersoppervlak, verdeeld over een hoofdzaal 
met bijruimtes, sanitaire voorzieningen, entree, 
garderobe en een pantry.




Het perceel rondom wordt deels omheind door o.a. 
een sloot. Op het perceel zijn voldoende 
parkeermogelijkheden. Tevens is er een 
fietsenstalling met bergruimte aanwezig. Het 
terreinoppervlak bedraagt ca. 1835 m².




Voorzieningen:

- Toiletgroep

- Pantry

- Parkeergelegenheid

- Mechanische afzuigventilatie

- Vloerverwarming in de hoofdzaal

- Verwarming middels c.v. in de bijruimten

- Speakersysteem in plafond







Ligging:

Nabij het winkelcentrum en vele voorzieningen van 
Surhuisterveen gelegen. Surhuisterveen is het 
grootste dorp van de gemeente Achtkarspelen. De 
N358 is binnen enkele minuten te bereiken.




Bestemming:

 De voor 'gemengd' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:

- woningen, al dan niet in combinatie met:

- ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf;

- verkoop van goederen via internet;

- gebouwen ten behoeve van detailhandel, 
maatschappelijke voorzieningen, dienstverlenende 
bedrijven en/of instellingen en kantoren, bedrijven 
als genoemd onder categorie 1 en 2 van de bij deze 
regels behorende Staat van Bedrijven, mits op de 
bestaande plaats en met de eventueel daarbij 
behorende bedrijfswoningen;

- aan- en uitbouwen en bijgebouwen.
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Via onderstaande link kunt u het volledige 
bestemmingsplan raadplegen:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/
NL.IMRO.0059.BPSvdorp09-OH01/
r_NL.IMRO.0059.BPSvdorp09-OH01_0010.html




Voorwaarden:

- De transactie bij verkoop van het onroerend goed 
zal plaatsvinden bij de huisnotaris van 
opdrachtgever 'Veen & Veste Notarissen', 
gevestigd te Klazienaveen.

- De verkooponderhandelingen zijn altijd onder 
voorbehoud van schriftelijke goedkeuring door het 
bestuur van de stichting.




Vraagprijs € 350.000,- k.k.
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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.


