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In dit prachtige pand kunt u verschillende kantoorruimtes en werkplekken huren, door de flexibele huur termijnen is 
dit ideaal voor de kleine (startende) ondernemers. 




Het pand bevindt zich op steenworpafstand van de op- en afritten van de Rijksweg A6 en de N359. 

De kantoorruimtes variëren van 18 m2 tot 26 m2 en daarnaast zijn er een aantal flexplekken beschikbaar voor de 
verhuur.




De kantoorruimtes en de flexplekken bevinden zich op de eerste etage, in een bedrijfsverzamelgebouw. In dit 
gebouw zijn diverse bedrijven gevestigd, waaronder een atelier van een beelden kunstenaar, een fotostudio, 
sportschool en diverse kleine zelfstandigen.

daarnaast krijgt u de beschikking over een groot aantal voorzieningen zoals:




•	Entree

•	Afsluitbare kantoorunits

•	Diverse kantoor- en spreekruimtes

•	Parkeerplaats

•	Pantry 

•	Gescheiden dames en herentoilet

•	Gemeubileerd balkon

•	Gezamenlijke  ontmoetingsruimte onder internet





Parkeren




Het pand beschikt over een eigen parkeerterrein, waar de huurders gratis mogen parkeren.




Ligging en bereikbaarheid




Het gebouw is gelegen op het bedrijventerrein aan het lemsterpad, in de omliggende buurt vindt u dan ook 
Ecologisch Kringloop Centrum de Kuubskist , Camperverhuur Lemmer, schadeherstel Lemmer en Meubel Superstore. 
Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door haar diversiteit van aanwezige bedrijven en de uitstekende 
bereikbaarheid vanwege de korte verbinding met de Rijksweg A6, welke aansluit op onder andere de N359 en de 
N354, en de uitvalswegen naar onder andere Sneek en Heereveen. 
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Ook middels openbaar vervoer is het object bereikbaar. De dichtsbijzijnde bushalte ligt op 2 minuten loopafstand.





Bestemming





Volgens het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met categorie 3.1 van de ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ en 
dienstverlenende bedrijven toegestaan. Detailhandel is, behoudens vrijstellingen, niet 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. 





Opleveringsniveau kantoorruimte 




Kantoorunits en Flexplekken zijn "Turnkey". Volledig gemeubileerd met bureaus, stoelen en afsluitbare kastwanden.




•	Kunstofkozijnen

•	Gedeelde  pantry

•	Gemeubileerd

•	Led  inbouwverlichting geschakeld op bewegingsmelder

•	Garderobe

•	Internet

•	Vloerverwarming
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Huurprijzen: 




Huurprijs kantoorruimte: vanaf € 159,- per maand excl. BTW 

Huurprijs flexplekken: vanaf € 79,- per maand excl. BTW	






Overige huurcondities:





Servicekosten: kantoorruimte vanaf €72,- per maand.




Servicekosten: flexplekken vanaf €32,- per maand.




Huurtermijn: Onbepaalde tijd, per maand opzegbaar 




Aanvaarding: per direct




Opzegtermijn: Altijd per maand opzegbaar




Zekerheidstelling: Geen waarborgsom
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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! 

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.

ALGEMENE INFORMATIE



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.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


