
  

Omschrijving 

Professionele, full-service kantoorunits voor een scherpe prijs!  

 

Start-ups en zzp'ers opgelet: fraai ingerichte en zeer betaalbare kantoorunit in Wolvega te huur.  

 

Full-service kantoorunit huren op centrale locatie in Friesland?  

Deze unit staat op het zeer nette bedrijventerrein Schipsloot aan de rondweg op een mooie zichtlocatie! De 

representatieve kantoorunit wordt gemeubileerd geleverd. De ruimtes bevinden zich op de eerste verdie-

ping van het pand en hebben ruim uitzicht.  Het parkeerterrein is ruim en bevat voldoende parkeergelegen-

heid voor meerdere auto’s. De kantoorunit bevind zich in een modern en stijlvol bedrijfspand.  Het andere 

gedeelte wordt gebruikt door Kitbedrijf van Veen.  

 

De nu aangeboden ruimte is voorzien van 1 werkplek en een vergadertafel met 8 zitplaatsen en een opslag-

ruimte, tegen meerprijs is het mogelijk extra kantoorruimte erbij te huren 

 

Omschrijving  

De ruimte is volledig ingericht. Dit betekent dat er 1 werkplek beschikbaar is, welke eventueel uitgebreid 

kunnen worden naar 2 of 3 werkplekken. Het meubilair heeft een moderne en professionele uitstraling . De 

unit is voorzien van o.a. vloerbedekking, vloerverwarming en airconditioning.  

 

 

 



 

Bijzonderheden  

Bereikbaarheid:  

De locatie is goed te bereiken via de A32 en ligt direct aan de rondweg om den Noort in  Wolvega. Het sta-

tion is op ca. 20 min lopen  

 

Kenmerken:  

Type: kantoorunits  

Oppervlakte: +/- 45 m2  

Bouwjaar pand: 2010 

Onderhoud binnen: zeer goed  

 

Onderhoud buiten: zeer goed  

Status: per direct beschikbaar  

Ligging: bedrijventerrein Schipsloot aan de rondweg  om den Noort 

 

Huurprijs: € 675,00 excl. btw / maand  

 

Huurtermijn:  

De kantoorunits zijn maandelijks opzeg-

baar, dus eventueel te huren voor korte ter-

mijn.  

 

Betaling: 

Vooruitbetaling per maand en een waar-

borgsom van 3 maanden huur.  

 

 

 

Huurprijs is inclusief:  

- Huur kantoorunit  

- 24/7 toegang tot de kantoorunit  

- Meubilair (voor 1 werkplekken, mogelijkheid voor meerdere werkplekken)  

- Stoffering  

- Internet  

- Koffie / thee  

- LED verlichting  

- Elektra  

- Vloerverwarming  

- Beveiliging  

- Parkeerplaatsen  

- Schoonmaak  
 
Bel gerust contactpersoon Ria van Veen   0561-611614  

 



 

Kenmerken 

Overdracht 

Huurprijs 

€ 675,00 per maand  

Aangeboden sinds 

Maart 2020  

Status 

Beschikbaar  

Aanvaarding 

In overleg  

 

Bouw 

Hoofdfunctie 

Kantoor en opslagruimte  

Soort bouw 

Bestaande bouw  

Bouwjaar 

2009  

Oppervlakten 

Oppervlakte unit 

Ca. 45 m²  

 

Indeling 

Ingang met trapopgang , Pantry, Toilet en  Kantoor unit met opslagruimte 

Omgeving 

Ligging 

Bedrijventerrein  

Bereikbaarheid 

Aan rondweg om den Noort en via trein, bus   

Voldoende parkeergelegenheid 


