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Zeilmakersstraat 9
8601 WT Sneek

Gemeente Sneek, sectie H, nummer 33, groot 1235 m².
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Omschrijving

Wij bieden TE KOOP aan ons uitstekend onderhouden en afgewerkte bedrijfs- / kantoorpand gelegen op een 
zichtlocatie vanaf de A7 op Bedrijvenpark DE HEMMEN II, aan de westkant van Sneek. De bedrijfsruimte 
op de begane grond is voorzien van een elektrische overhead deur met afstandsbediening, luxe entree met 
trapopgang en ontvangstruimte, kantoren, toiletruimten, kantine en Installatieruimtes (totaal 450m2). Op 
de verdieping bevinden zich grote afgewerkte kantoren met airco, een pantry en een royale opslagruimte 
(totaal 250m2). Het pand is voorzien van een glasvezel aansluiting met in iedere ruimte vele netwerkaan-
sluitingen. Door de toepassing van twee cv ketels kan de bedrijfsruimte en kantoren afzonderlijk worden 
verwarmd. Door de aanwezige thermostaatkranen en enkele sensoren kunnen de ruimtes eenvoudig op de 
gewenste temperatuur worden ingesteld. In de winter nu ingesteld op: Opslag 15 Graden, Werkruimte 18 
Graden, kantoren 21 graden Hierdoor is het pand zeer energiezuinig in gebruik. Achter het pand bevindt zich 
een overkapping van 75m2 en een bestraat terrein van ruim 200m2.

Indeling

Begane grond:
Ruime hal/entree v.v. verlichting d.m.v. spots, luxe trapopgang ca. 40m2, uitgebreide meterkast, 2 zeer nette 
toiletten (wandcloset) en wasruimte v.v. wastafelmeubel. 2 kantoren ca. 18m2, 32m2 en kantine ca. 35m2 
v.v. internetaansluitingen, serverruimte ca. 10m2 Opslag/werkplaats ca. 165 m2 met elektrische overhead-
deur met afstandsbediening en opslag/werkplaats ca. 110m2 v.v vele stopcontacten en internetaansluitin-
gen. Betonvloer extra zwaar uitgevoerd 2000kg/m2. Via een speciale uitsparing in de wand kan vanaf de 
begane grond met een stapelaar de verdieping als extra opslagruimte gebruikt worden.

Verdieping:
Ruime overloop v.v. systeemplafond met verlichting en 3 solar-tubes, pantry met spoelbak en aansluiting 
voor koffiemachine. Twee grote kantoorruimten en 2e trapopgang (resp. 40m2 en 205 m²) tevens ook te 
gebruiken als opslagruimte. 
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Algemeen

- buitenwanden van metallic grijs gespoten golfplaten voor een luxe afwerking voorzien van dikke laag glas-
wol; tussenmuren uitgevoerd in kalkzandsteen en/of gips;

- isolerende beglazing en kunststof kozijnen(HR++);

- 6 airco splitunit (kan ook gebruikt worden voor verwarmen bovenverdieping) 

- CV ketels ter verwarming van het overgrote deel van het pand. 

- Extra zware glasvezelaansluiting

- Gehele pand voorzien van vele ICT aansluitingen en serverkast.

- pand is voorzien van camerasysteem aan de buitenzijde en entree. 5 Camera’s

- Verlichting middels LED en aanwezigheidssensors (deels)

- krachtstroom aanwezig in de opslag/werkplaats

- Verwarming grote opslag en entree dmv energiezuinige CV verwarmde blowers

- Trapluik naar dak

- Kunststof kozijnen

- Alle kantoren en Grootste deel van bedrijfsruimten ook netjes afgewerkt met Stucwerk en/of glasvezelbe-

hang en/of latexverf. 

- 2e trapopgang

- Inbraakbeveiliging.

- Extra zware betonvloer 2000kg/m2 begane grond.

- 3 solartubes

- Elektrische overheaddeur met afstandsbediening. 

- Brandhaspel en brandblussers.
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Buiten

Het terrein is eigendom en rondom voorzien van straatwerk/grind en hekwerken. Verder is er achter een 
overkapping van ca. 75M2 aanwezig. Buitenterrein beveiligd d.m.v. camerasysteem en verlichting. 

DE HEMMEN Fase II

Bedrijvenpark DE HEMMEN-A7 ligt aan de westrand van Sneek, direct aan de autosnelweg A7. De A7 zorgt 
voor een snelle verbinding met de Randstad via de Afsluitdijk of via Joure en Kampen en is de verbinding 
via Groningen met Duitsland en Scandinavië.

Bestemming

De bestemming voor dit gedeelte van De Hemmen II is handel en nijverheid tot milieu categorie 4.2. De ge-
bruikersmogelijkheden zijn productieruimte, kantoor- en/of showroom in combinatie met opslag of stalling- 
hobby- ed. Het bestemmingsplan laat ambachtelijke bedrijven, groothandelsbedrijven en opslag toe. Via 
ruimtelijke plannen dient zelf te controleren of u uw bedrijf hier mag vestigen.  

VOORWAARDEN VOOR VERKOOP

Prijs kosten koper (k.k.)
Aanvaarding in overleg.
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Overdracht

Vraagprijs
€ 525.000 kosten koper
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2006

Oppervlakten

Terreinoppervlakte
1235m².  (kadaster)
Oppervlakte
730m².  (kadaster)
Bedrijf, productie, opslag ruimten oppervlak
275 m²
Kantoor, kantine, opslag oppervlak
330 m²

Overkapping
75 m²
Overig oppervlak
50 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen
Voorzieningen
Airconditioning, overheaddeur, krachtstroom, zware 
betonvloer, toilet, pantry, kantine, camera’s, beveili-
ging, buiten verlichting, spots, solar-tubes, trapluik, 
inbouwkasten, patchkast, data aansluitingen, brand-
haspel, brandblussers, eigen parkeerplekken, buiten 
terrein, overkapping en systeemplafond met inbou-
warmaturen. Hekwerk rondom. 

Energie

Energielabel
Nog niet opgesteld 

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Snelwegafrit op minder dan 500 m
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Ter overname aangeboden.

- Kluis in serverruimte.........................................................€200,-       was  €439,- incl montage
- Wit keukentje in serverruimte...........................................€1000,-    was €2140,- incl montage
- Eiken keuken met apparatuur...........................................€2500,-    was €5597,- incl montage
- Afzuiging in productieruimte............................................€750,-      was €1349,- incl montage
- 2x hoogte verstelbaar bureau (elektrisch)......................€500,-       was €1158,-
- 2x Recht bureau met bijbehorend ladeblok.....................€400,-       was €998,-
- 1x Hoekbureau..................................................................€200,-       was €649,-
- 1x Klein schuifdeurkastje.................................................€100,-       was €299,-
- 1x Ladeblok.......................................................................€75,-         was €159,-
- Witte ontvangstbalie.........................................................€400,-       was €1399,-
- Koperen lamp bij entree....................................................€50,-         was €200,- incl montage
- Grote bollamp bij entree...................................................€400,-       was €854,- incl montage
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Voorzieningen
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