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Gravinneloane 1 - Garyp 

  

Gravinneloane 1 - Garyp 
 

 

Modern bedrijfspand/beleggingsobject op goede 

zichtlocatie aan doorgaande weg in Garyp!  
 

Aan de recent vernieuwde doorgaande weg in het dorp Garyp ligt op een fraaie zichtlocatie dit moderne 

bedrijfspand/beleggingsobject bestaande uit een ruimtelijke showroom inclusief shop/kantoor (bouwjaar 

2007) van ±310m2 in combinatie met een aangebouwde garage/werkplaats (bouwjaar ca. 1978) van 

±145m2 met dubbele overheaddeur. Tevens is er een royaal en verhard buitenterrein aanwezig. 

 

De totale perceeloppervlakte bedraagt 1832m2. 

 

Het object wordt samen verkocht met het aan de voorzijde gelegen onbemande tankstation wat is 

verhuurd aan Firezone voor € 10.000,- per jaar (ingangsdatum contract 01-01-2017, 5+5 jaar). 

 

Deze combinatie maakt het object ook zeer interessant als beleggingsobject! 

 

Het pand is o.a. voorzien van: 

Showroom: plafondafwerking met verlichtingsarmaturen, tegelvloer, verwarming via heater(s), pui 

voorzien van isolerende beglazing en geïsoleerde sandwichpanelen gevel. 

 

Garage/werkplaats: betonvloer met smeerput, heater, krachtstroom, ringpersleiding, overheaddeuren, 

isolerende beglazing en geïsoleerde sandwichpanelen gevel. 

 

Het buitenterrein is verhard en voorzien van een hekwerk, hetgeen ervoor zorgt dat het achterterrein is 

afgesloten. 

 

Bestemming:  
 

Het pand heeft binnen het huidige bestemmingsplan de bestemming  "Bedrijf-2" 

 

Wij adviseren uw voorgenomen gebruik te overleggen met de gemeente Tytsjerkseradiel. 

 

VOORWAARDEN VERKOOP: 
 

-    Koopprijs: kosten koper (K.K.) 

- Aanvaarding: in overleg, per direct mogelijk. 

- Het aangebodene wordt verkocht en geleverd onder de conditie "as is". 

 

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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  DETAIL 

OBJECT GEGEVENS 

Soort Bedrijfspand 

Bouwjaar Ca. 1978, verbouwd in ca. 2007 

Bouwvorm Bestaande bouw 

  

Huidig gebruik Garage/werkplaats en showroom 

Huidige bestemming Bedrijf 2 

MATEN OBJECT 

Perceeloppervlakte 1.832 m2 

Bedrijfsruimte totaal VVO ±  485 m2 

Showroom/shop/kantoor ± 310 m2 

Garage/werkplaats ± 145 n2 

 

DETAILS 

Ligging object 
Aan recent vernieuwde doorgaande weg in het dorp 

Garyp, op goede zichtlocatie   

Bijzonderheden In 2007 showroom met shop/kantoor gebouwd 

Inclusief onbemand tankstation  Aan de voorzijde, welke is verhuurd aan Firezone 

Energielabel  

Isolatie 
Pui voorzien van isolerende beglazing en geïsoleerde 

sandwichpanelen gevel 

Verwarming Via heaters 

Plafonds Plafondafwerking met verlichtingsarmaturen 

Airconditioning Neen 

Voorzieningen 
Dubbele overheaddeur, tegelvloer, betonvloer met 

smeerput en ringpersleiding 

Buitenterrein 
Is verhard en voorzien van een afsluitbaar hekwerk 

voor het achterterrein 
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KADASTER 

Gravinneloane 1 - Garyp 

38 - Sneek 
  

Adres Gravinneloane 1 

Postcode / plaats 9263 TA Garyp 

Gemeente Bergum  

Sectie / Perceel C  3557, 3558, 3593  

Oppervlakte Totaal 1.832 m2 

Soort Volle eigendom 
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PLATTEGROND 
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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. 
 

mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
mailto:info@struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 of bedrijfspand 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 of bedrijfspand 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 Joke) hopen u te mogen verwelkomen als één van onze 

nieuwe relaties ! 

LEER ONS KENNEN 
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