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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Drachten, Sectie: 

C, Nummer: 10923, A644


Oppervlakte: 321 m²


In units vanaf: 321 m²


Verkoopvloer oppervlakte: 321 m²


Voorzieningen: magazijnruimte, kantine, 

pantry, toilet, verlichting


Frontbreedte: 1100 cm


Welstandsklasse: A1


Bouwjaar: 2016


Parkeerplaatsen: Voldoende 

parkeergelegenheid, zowel voor de deur 

als ondergronds.
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Representatieve winkelruimte te huur!



Norah Womenswear is uit haar jasje gegroeid en 
zal binnenkort gaan verhuizen naar de grotere, 
naastgelegen winkelunit. 




Door de verhuizing komt deze nette winkelruimte 
vrij met een verkoopvloer van ca. 321 m². 

De stijlvolle afwerking zorgt voor een frisse 
uitstraling en mede door de glazen voorgevel biedt 
de winkel tegelijkertijd een vriendelijke entree. De 
verlichting in de winkel zal blijven hangen.




De frontbreedte met ramen van boven naar 
beneden bedraagt ca. 11 meter. 




Tevens beschikt de unit over bevoorradingsdeuren 
welke uitkomen op het aan de rechterzijkant van 
het complex gelegen bevoorradingsdock (overdekt)




Ligging:

In het centrum van Drachten ligt het vernieuwde 
Raadhuisplein. Rondom de locatie hebben zich hier 
grote winkelnamen gevestigd als The Sting, 
MANGO, Costes en de Media Markt, maar ook 

supermarkten DIRK en Albert Heijn zijn hier 
gevestigd. Ook voor een lunch of diner kunt u 
terecht op het gezellige plein, waar in de zomer of 
bij mooi weer de terrassen vol zitten. De winkels en 
horecagelegenheden zorgen voor een constante 
stroom van mensen.




Elke donderdagmorgen en zaterdag is er markt en 
wordt een groot gedeelte aan parkeerplekken 
hiervoor gebruikt. Parkeerruimte is er volop 
aanwezig, zowel boven- als ondergronds. De 
nieuwe parkeergarage biedt plaats voor zo'n 700 
auto's en rondom het object is ook volop 
parkeergelegenheid (ca. 200 auto's).




Uitvalswegen naar Heerenveen, Groningen en 
Leeuwarden zijn binnen enkele minuten te 
bereiken.




Bestemming:

detailhandel en dienstverlening;

bedrijfsactiviteiten, die zijn genoemd  onder de 
categorieën 1 en 2, met uitzondering van 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichtingen en vuurwerkbedrijven;
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horecabedrijven categorie 1;

kantoordoeleinden; met een maximum oppervlak 
van 2.500 m² per kantoor;

maatschappelijke voorzieningen;

ontspanning en vermaak;
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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.


