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Te huur Bedrijfsruimte
Sexbierum



Juckemaleane 10 te Sexbierum
Te huur wordt aangeboden diverse bedrijfs- productie- opslagruimten 
(al dan niet geconditioneerd) en kantoorruimten etc. U kunt het zelf 
bedenken en wij maken het pas!

Een geconditioneerde hal van 575 m2 met 150 m2 expeditie ruimte 
voorzien van drie dockshelters.
Alle ruimten beschikken over vlakke betonvloeren. De  geconditio-
neerde ruimte heeft een goothoogte van 7,5 m1 en een nokhoogte 
van 9,5 m1.

Naast voornoemde bedrijfsruimte is er ook mogelijkheid tot het huren 
van kantoorruimten al dan niet gemeubileerd of in combinatie met 
bedrijfsruimten.

Huurovereenkomst : model ROZ BW 7: 230a
Huurtermijn : nader overeen te komen (kan langdurig)
Betaaltermijn : per maand vooraf
Waarborgsom : ja
Huurindexering : ja
Huurprijs bedrijfsruimten : afhankelijk van huurtermijn, insteek: € 30,= 
/ m2 excl. gebruikerslasten
Huurprijs kantoorruimten : afhankelijk van huurtermijn, insteek: € 60,= 
/ m2 excl. gebruikerslasten
BTW : ja

Bezichtiging op afspraak.
Oplevering in overleg maar kan vlot afgehandeld worden.
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Even voorstellen
wie zijn wij...

Al meer dan 20 jaar is De Waard Makelaars en Taxateurs actief in de regio 
Noord-west Friesland en is ons kantoor gevestigd in Franeker. Met een team van 
4 medewerkers zijn de lijnen onderling kort en kunnen we snel schakelen. Wij 
streven naar persoonlijke aandacht voor onze klanten, met oog voor detail. Door 
onze jarenlange ervaring in de vastgoed wereld weten we waar de uitdagingen 
liggen. Jan de Waard is de makelaar en taxateur en de ondersteuning wordt 
verzorgd door Gerda Dijkstra en Jan de Waard jr..

Makelaardij

Wij verkopen en verhuren woningen, bedrijfsonroerend goed, landelijk vastgoed, 
landerijen en recreatiewoningen. Heeft u een woning bij een collegamakelaar 
zien staan? Dan kunt u ons ook inschakelen als aankoopmakelaar. Daarnaast 
kunt u bij ons terecht voor uiteenlopende zaken zoals planschadeverzoeken, 
conflictbemiddeling, bestemmingsplan advies of onteigeningszaken.

Taxeren

Als één van de weinige Friese taxateurs is Jan de Waard beëdigd taxateur in 
de sectoren wonen, bedrijfsonroerend goed én landelijk vastgoed. Daarnaast 
hebben we de REV-titel. Wij taxeren alle soorten onroerend goed voor aankoop, 
herfinanciering, boedelscheiding, etcetera. Wij werken samen met alle banken 
en financiële instellingen en streven naar een vlotte afhandeling, zodat u snel 
verder kunt met uw financieringsaanvraag.



Overweegt u uw bedrijfspand te verkopen?
Of zoekt u een nieuwe huurder voor uw pand?
 
Wij komen graag bij u langs om u hierin te adviseren.
 
Wij kunnen uw pand snel en tegen concurrerende prijzen verkopen of verhuren.
 
Uitgebreide plaatsing op Fundainbusiness.nl, hoogtefoto’s, interieurfoto’s en 
plattegronden van uw pand als vanzelfsprekend.
 
No cure, no pay.
 
Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking
 
0517 39 39 31

Tenslotte

De Waard Makelaars  |  Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP  Franeker
0517-393931  |  info@waard.nl  |  www.waard.nl


