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Multifunctioneel bedrijvencomplex beschikbaar aan de Hoendiep te Groningen, gezien haar ligging is het complex 
uitermate geschikt als uitvalsbasis voor schone stadsdistributie in Groningen. In de loop der jaren is het 
bedrijvencomplex aangepast en verbouwd tot een bedrijvenverzamelcomplex. Met de bouw is er destijds rekening 
gehouden met vloeren die veel gewicht kunnen dragen.





Algemeen




Bedrijfs- opslagruimte: circa. 8.875 m2 BVO (inclusief overkapping van circa. 720 m2)




Perceeloppervlakte: circa. 17.029 m2




Vraagprijs: € 1.850.000,- k.k.  




Parkeren




Het buitenterrein is volledig verhard en biedt voldoende ruimte voor parkeergelegenheid, het laden- en lossen van 
goederen en buitenopslag. Op het buitenterrein is er tevens de mogelijkheid om een wasplaats te realiseren, er is 
een onoverdekte vloeistofdichte betonplaat met olie en bezine afscheider in de afvoer aanwezig. 






Ligging en bereikbaarheid




Het bedrijfscomplex is gelegen aan de Hoendiep te Groningen. Kenmerkend aan deze locatie is de diversiteit van 
ondernemingen en de goede bereikbaarheid middels diverse uitvalswegen. De op- en afritten van de Rijksweg A7 
bevinden zich op slechts enkele minuten afstand. Ook middels openbaar vervoer is het object goed bereikbaar, de 
dichtstbijzijnde bushalte ligt op slechts 500 meter afstand. Gezien haar ligging is het complex uitermate geschikt als 
uitvalsbasis voor schone stadsdistributie in Groningen.

 



Bestemming





Volgens het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met categorie 3 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en 
volumnieuse detailhandel toegestaan. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het 
actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Opleveringsniveau


 

- Gasheater

- Betonvloer

- Overheaddeuren

- Krachtstroom (tot 300 amp.)

- Smeerput van 15 meter lang in de vloer van de werkplaats met alle voorzieningen

- TL - verlichting

- Toiletruimte

- Vloerbelasting varierend tussen ca. 4.000 kg/m2 en ca. 7.000 kg/m2

- Vrije hoogte varierend tussen ca. 5 meter en ca. 8 meter





Huidige situatie





Het bedrijvencomplex is momenteel opgesplitst in 10 verschillende verhuurbare eenheden. De verhuurbare 

eenheden zijn momenteel gedeeltelijk verhuurd tegen kortlopende huurcontracten. 




Voor meer informatie omtrent de actuele huuropbrengsten kunt u contact opnemen met de Online 
Bedrijfsmakelaar. 






Koopcondities




Vraagprijs: € 1.850.000,- k.k.




Aanvaarding: In overleg




Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.
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