
te huur

Schreiershoek 1 a
Leek
Huurprijs € 75 per m² per jaar

Boveneind 18, 9351 AP Leek  \\  0594 - 510 100  \\  leek@jonkmangarantiemakelaars.nl  \\  jonkmangarantiemakelaars.nl



Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


320 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD






AANTAL SLAAPKAMERS








 BOUWJAAR


1991-2000

ENERGIELABEL








 VERWARMING






 C.V. KETEL






 ISOLATIE
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Omschrijving
TE HUUR:


Fraaie casco bedrijfsruimte (ca. 320 m2) hartje centrum van Leek/ Nietap. Deze ruimte is gesitueerd boven de 

winkel Flitsverkoop / Shoeby Fashion en heeft fraai uitzicht over het centrum van Leek. 


Door de vrij indeelbare oppervlakte (ca. 300 m2) en de aanwezigheid van een goederen lift, is deze voor diverse 

bedrijfsfuncties geschikt. Verder is aanwezig: een toiletgroep en een aansluiting voor een keuken en een aparte 

wasruimte.   





Parkeren


In de directe omgeving bevinden zich voldoende parkeerplaatsen.





Servicekosten


In nader overleg i.v.m. gezamenlijke nutsvoorzieningen





Huurovereenkomst


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





Inhoudsbeschrijving


bedrijfsruimte, pantry, en toilet.





Opleveringsniveau


Casco, zoals het er nu bijstaat.  





Installaties


Elektrische installatie 





Bestemming


Bedrijfsruimte / kantoorruimte.


Of uw bedrijfsvoering hier is toegestaan graag zelf contact op te nemen met de Gemeente Westerkwartier.





Bereikbaarheid


Het centrum van Leek is zowel met het openbaarvervoer als met de auto goed bereikbaar.





Zekerheidstelling


Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief de BTW.





Huurtermijn


Huurtermijn
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Huurtermijn


In nader overleg.





Aanvaarding


In overleg, kan snel.





BTW


De huurprijs is exclusief BTW.





Indexering


Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI).





Huurprijsbetaling


In maandtermijnen bij vooruitbetaling te voldoen.





Bijzonderheden


Het betreft een goed bereikbare en in het oog springende locatie boven Flitsverkoop en Shoeby's.





Voorbehoud


Goedkeuring en gunning eigenaar.
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Locatie

















interesse
in dit mooie pand?

Boveneind 18, 9351 AP Leek  \\  0594 - 510 100  \\  leek@jonkmangarantiemakelaars.nl  \\  jonkmangarantiemakelaars.nl  \\


