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Schreiershoek 3 a
Leek
Huurprijs € 60 per m² per jaar
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


20 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD






AANTAL SLAAPKAMERS








 BOUWJAAR


1991-2000

ENERGIELABEL








 VERWARMING






 C.V. KETEL






 ISOLATIE
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Omschrijving
Opslag / Winkelruimte van circa 400m² BVO,  gelegen in het centrum van Leek. Voorste deel is verhuurd.


Bereikbaar via Thedemalaan kan via ingang met overhead deur.





Parkeren


In de directe omgeving nagegenoeg voor de deur bevinden zich voldoende parkeerplaatsen.





Inhoudsbeschrijving


Nette bedrijfs/ Winkelruimte, magazijn, pantry, en toilet. Alles netjes afgewerkt.





Opleveringsniveau


Systeemplafond, verlichtingsarmaturen, alarmsysteem, sanitaire groep spots en pantry.





Installaties


Elektrische installatie, en CV installatie.





Bestemming


Winkelruimte. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de  

Gemeente Westerkwartier.





Bereikbaarheid


Het winkelcentrum in Leek is zowel met het openbaarvervoer als met de auto goed bereikbaar.





Servicekosten


n.v.t.





Huurovereenkomst


Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld.





Zekerheidstelling


Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting(incl de BTW).





Huurtermijn


In nader overleg. 





Aanvaarding


In overleg, kan snel.
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snel.





BTW


De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor 

doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht 

op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.





Indexering


Jaarlijks op basis van het indexcijfer gepubliceerd door het CBS.





Huurprijsbetaling


In maandtermijnen bij vooruitbetaling te voldoen.





Energielabel


Van het aangeboden object is energielabel A beschikbaar.





Bijzonderheden


Het betreft een goed bereikbare en in het oog springende locatie nabij Scapino en Action.





Voorbehoud


Goedkeuring en gunning eigenaar.





VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE HEER GERT KLINKER, BEREIKBBAAR 

ONDER TELEFOONNUMMER 0594-510100
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Locatie
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Plannaam: Bestemmingsplan Leek Centrum 2013 Datum afdruk: 2020-08-26

 

Naam overheid: gemeente Leek IMRO-versie: IMRO2012

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2014-02-19

Planidn: NL.IMRO.0022.BPLE13BEHE1-VA01 Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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