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Kenmerken en specificaties

Kadastrale aanduiding: Harlingen, F, 1981


Oppervlakte bedrijfsruimte: 52 m² 


Vrije hoogte: 580 cm


Vloerbelasting: 1250 kg/m²


Voorzieningen: betonvloer, overhead 

deur, meterkast, wateraansluiting


Bouwjaar: 2022


Parkeren: Er is voldoende 

parkeergelegenheid op het terrein
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Bedrijfsunit te huur!



Nieuwbouw bedrijfsunit van ca. 52 m² op 
bedrijventerrein Oostpoort te Harlingen. De unit is 
voorzien van een kunststof pui met bovenlicht, 
overheaddeur (350x450), en heeft een vrije hoogte 
van ca. 580 cm. De maximaal toelaatbare 
vloerbelasting bedraagt 1250 kg/m².




De meterkast wordt ingericht met voorzieningen 
voor water- en elektrameter, een groepenkast 
bestaande uit 4 automaten en hoofdschakelaar, 
dubbel stopcontact met randaarde en 
aardelektrode. Tevens is er water en riolering 
aangelegd.




De bedrijfsunit maakt deel uit van een 
bedrijfsverzamelgebouw.




Ligging:

In het noordoosten van Harlingen ligt het 
industriegebied Oostpoort. Oostpoort beidt een 
doorgaande vaarroute naar het binnenland, ligt op 
enkele kilometers van de moderne zeehaven én 
grenst direct aan de N31 welke een directe 

verbinding heeft met Amsterdam en Leeuwarden. 
Oostpoort biedt ruimte aan grootschalige industrie 
en aan midden- en kleinbedrijf. De zichtlocaties zijn 
zeer geschikt voor representatieve bedrijven als 
jachtbouwers, transportbedrijven, 
automobielbedrijven en groothandelsbedrijven.




Bestemming:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden 
zijn bestemd voor bedrijfsgebouwen ten behoeve 
van bedrijven die zijn genoemd onder de 
categorieën 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2, met 
uitzondering van:

1.    risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;

2.    slachterijen en overige vleesverwerking, 
pluimveeslachterijen;

3.    slachterijen en overige vleesverwerking, 
bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval;

4.    recyclingbedrijven voor afgewerkte olie;

5.    aardolieproductenfabrieken n.e.g.;

6.    anorganische chemische grondstoffenfabrieken: 
niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn";

7.    organische chemische grondstoffenfabrieken: 
niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn";
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8.    organische chemische grondstoffenfabrieken: 
methanolfabrieken p.c. = 100.000t/j;

10.  vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synthetisch): p.c. <50.000 t/j;

11.  rubberbandenfabrieken;

12.  bitumineuze materialenfabrieken: p.c. 75 MW;

19.  vuilstortplaatsen;




Huurprijs € 390,- per maand, excl. btw
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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.


