
 
 

  

TE HUUR 

Huurprijs € 795,= per maand (excl. BTW) 
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2e Oosterkade 5A - Sneek 

  

2e Oosterkade 5A - Sneek 
 

 

Op goede zichtlocatie en aan drukke looproute ligt 

deze bedrijfsruimte (dienstverlening) aan de rand 

van stadscentrum! 
 

Op goede zichtlocatie en drukke looproute tussen de Oosterdijk (A-1) en het Normandiaplein (Jumbo, 

Aldi, Action) ligt deze bedrijfsruimte (bestemming dienstverlening) op de begane grond met een BVO van 

ca. 160m2 en een frontbreedte van ca. 6.20m. Parkeren aan de kade is mogelijk met parkeervergunning. 

Betaald parkeren op het parkeerterrein/in de parkeergarage van het Normandiaplein. Het volledig pand 

is in 1992 verbouwd, gerenoveerd en geïsoleerd. 

 

Begane grond: Bedrijfsruimte totaal VVO ca. 160 m2. 
- Ontvangstruimte met balie en meterkast. 

- Kantoor aan de voorzijde. 

- Bedrijfsruimte met toegang tot kantoren en magazijn. 

- Berging met buitendeur en WC (met fonteintje).  

 

Info:  
- CV-Ketel (Intergas HR-combiketel 2013). 

- Systeemplafonds met verlichting. 

- Airconditioning. 

- Brandslang haspel en brandblusser. 

 

VOORWAARDEN VERHUUR: 
 

- Overeenkomst: Huurovereenkomst laatste model ROZ kantoor/winkelruimte. 

- Huurperiode: bij voorkeur 5 jaar + 5 optiejaren, kortere periode is bespreekbaar. 

- Huurbetaling: per maand vooruit. 

- BTW: van toepassing 

- Bankgarantie: 3 maanden huur, exclusief BTW. 

- Huurverhoging: jaarlijks middels indexering. 

- Vaste lasten: huurprijs is exclusief gas, water, elektra, telefoon en internet, gebruikers- en        

ondernemerslasten. 

- Verhuurder gebruikt de aanwezige berging t.b.v. het stallen van 2 fietsen en een container. 

- Aanvaarding: 01-03-2019 (eventueel eerder in overleg). 

 

Het pand heeft binnen het huidige bestemmingsplan de bestemming dienstverlening. 

Wij adviseren uw voorgenomen gebruik te overleggen met de gemeente Sùdwest Fryslân. 

 

Bezichtiging uitsluitend via de makelaar. 
Alhoewel deze brochure met veel zorg is samengesteld kunnen aan de informatie in deze brochure geen 

rechten worden ontleend. 
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2e Oosterkade 5A - Sneek 
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  DETAIL 

OBJECT GEGEVENS 

Soort Bedrijfspand 

Bouwjaar 
Oorspronkelijk 1910 

Verbouwjaar 1992 

Bouwvorm Bestaande bouw 

  

Huidig gebruik Dienstverlening 

Huidige bestemming Dienstverlening 

MATEN OBJECT 

Perceeloppervlakte 173 m2 

Bedrijfsruimte totaal VVO ±  160 m2 

Frontbreedte Ca. 6.20 meter 

 

DETAILS 

Ligging object 

Goed bereikbare zichtlocatie, in het centrum, aan 

drukke looproute van parkeerterrein/parkeergarage  

Normandiaplein naar de winkelstraat de Oosterdijk.  

Bijzonderheden In 1992 verbouwd, gerenoveerd en geïsoleerd. 

Energielabel F 

Verwarming HR-combi-CV-ketel (Intergas-2013) 

Warm water Via close-in boiler in keukenblok ev. via de CV-ketel 

Systeemplafonds Systeemplafonds met verlichting 

Airconditioning Ja 

Voorzieningen Brandslang haspel en brandblusser 

 Zijdeur vanuit de steeg 
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KADASTER 

2e Oosterkade 5A - Sneek 

38 - Sneek 
  

Adres 2e Oosterkade 5A 

Postcode / plaats 8603 CK Sneek 

Gemeente Sneek 

Sectie / Perceel D 503  

Oppervlakte 173 m2 

Soort Volle eigendom 
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PLATTEGROND 

2e Oosterkade 5A - Sneek 

38 - Sneek 
  

 
 
 

De plattegrond is niet op schaal en is bedoeld een indicatie te geven van de indeling. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de plattegrond en de opgegeven maatvoering. 
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Van huis uit sinds 1974 
 

Het begint met een goed gesprek. 

Professionele ondersteuning met een persoonlijke touch bij één van de belangrijkste beslissingen in uw 

leven, daar staan wij voor ! Een huis kopen of verkopen heeft grote invloed op uw leven en toekomst, 

vandaar dat wij er alles aan doen om u daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. 

Wij willen ù graag leren kennen, zodat u met een goed gevoel de verantwoordelijkheid voor het kopen of 

verkopen van uw huis met ons deelt. 

Mocht u: 

- overwegen uw woning of bedrijfspand te verkopen of te verhuren; 

- behoefte hebben aan aankoopbegeleiding; 

- een taxatie nodig hebben; 

- overige vragen hebben op het gebied van de makelaardij,  

dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 

Bart Struiksma en zijn team (Frank, Els, Iris en Heleen) hopen u te mogen verwelkomen als één van onze 

nieuwe relaties ! 

LEER ONS KENNEN 
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