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Deze voormalige herberg is momenteel in gebruik als gezellige groepsaccommodatie. De accommodatie is geschikt
voor 26 personen en beschikt over een gezellige bar, open haard, ruime zaal en grote keuken. De
groepsaccommodatie is ideaal voor familie- en vriendengroepen of voor bedrijfsbijeenkomsten.
De groepsaccommodatie is gelegen in Scherpenzeel. Scherpenzeel ligt in een zeer groene omgeving, omringd door
de plaatsen Kuinre en Wolvega, midden tussen de natuurgebieden de Rottige Meente en Weerribben. Wat een
uitstekend vertrekpunt voor wandelingen, fiets- en kanotochten is.
Algemene informatie
Oppervlakte: circa. 420 m2 BVO
Perceel oppervlakte: 1.465 m2 BVO
Slaapkamers: 10 stuks
Badkamers: 8 stuks
Indeling
Op de begane grond bevindt zich een zaal met leuke bar met tapinstallatie en voldoende zitruimte. Er bevindt zich
één tweepersoonskamer met badkamer op de begane grond. Daarnaast kunt u uitgebreid gebruik maken van de
twee ruime terrassen, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde in de ruime tuin.
Op de eerste etage bevinden zich zeven ruime tweepersoonskamers (enkele bedden) met badkamer voorzien van
een toilet en doucheruimte. Elke kamer beschikt over een zitje en airconditioning. Op de tweede etage vindt u nog
eens één tweepersoonskamer en één vierpersoonskamer. De badkamer met toilet en douche bevindt zich op de hal
en deze is voor gezamenlijk gebruik.
Ligging
De groepsaccommodatie is zeer goed bereikbaar door de nabij gelegen uitvalswegen, via de N351 bevindt u zich
binnen 15 min op de A6 of de A32. Ook met openbaar vervoer is de locatie goed bereikbaar, de bushalte bevindt zich
namelijk op 2 min. loopafstand. Daarnaast heeft het een uitstekende verbinding met Heerenveen, Emmeloord en
Meppel.
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Kadastrale gegevens
Gemeente: Oudetrijne
Sectie: K
Nummer: 142
Grootte: 915 m2
Gemeente: Oudetrijne
Sectie: K
Nummer: 143
Grootte: 490 m2
Gemeente: Oudetrijne
Sectie: K
Nummer: 140
Grootte: 60 m2
Koopcondities
Vraagprijs: € 545.000,- k.k.
Overnamesom goodwill : € 15.000,- excl. BTW
Overnamesom inventaris: € 25.000,- excl. BTW (exclusief biljarttafel)
Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.
Aanvaarding: In overleg.
Goedkeuring
Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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ALGEMENE INFORMATIE
Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?
Om u een zo goed mogelijk beeld te
geven van het bedrijfspand, vinden wij
het belangrijk dat de eigenaar de
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom
vragen wij de eigenaar om contact met u
op te nemen voor het maken van een
afspraak. Omdat de eigenaar niet
gebonden is aan kantoortijden kunnen
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in
het weekend plaatsvinden.
Vraag een bezichtiging aan via:
- Een contactaanvraag via een aanbodsite
- Telefoonnummer: 085-020 1028
- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl
Overige documentatie
Vaak is er extra documentatie van het
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken
van de Vereniging van Eigenaren, het
actuele bestemmingsplan, kadastrale
gegevens en plattegronden. Wilt u deze
documenten inzien, neem dan contact op
met de Online Bedrijfsmakelaar.

Hoe breng ik een bod uit?
Wanneer het voorstel per mail of
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij
direct contact op met de eigenaar. De
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel
afwijzen.
Breng uw bod uit via:
- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens
de bezichtiging
- Telefoonnummer: 085-020 1028
- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl
Zelf uw bedrijfspand verhuren of
verkopen?
De Online Bedrijfsmakelaar biedt de
mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen
op 14 aanbodsites, met begeleiding van
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast
éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW.
U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

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 085- 020 1028
E info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
I 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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