
 
 

  

TE HUUR 

Huurprijs € 690,= p.mnd. 
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Hoogend 6 a  - Sneek 

  

Hoogend 6 a  - Sneek 
 

 

Op uitstekende zichtlocatie gelegen kantooretage op de 
1e en 2e verdieping aan de rand van het stadscentrum! 

Op een uitstekende zichtlocatie gesitueerde direct te aanvaarden kantooretage (ca. 138 m2) op de 1e en 

2e verdieping aan invalsweg naar het stadscentrum aan de rand van de binnenstad van Sneek.   

Exclusieve ligging met uitzicht op de befaamde Sneeker Waterpoort en aan het begin van het winkel- en 

kantorengebied van de historische binnenstad. Betaald parkeren met parkeerplekken voor de deur en 

aan de Rienck Bockemakade. Op loopafstand parkeergarage (470 parkeerplekken) op het Boschplein.  

Indeling:  

Begane grond:  Zij-ingang voor in de steeg, entree met trapopgang.  

1e Verdieping: VVO ±78m2: kantoorruimte, kitchenette met 3-deurs keukenblok en 2 bovenkasten, 

moderne wc. 

2e Verdieping: VVO ±60m2: vaste trap, grote ruimte met dakkapel en een aparte kamer, CV-berging.  

Voorzieningen:: 

Energie: Gas, water en elektra met eigen (tussen)meters. 

Verwarming: Alle ruimtes worden verwarmd d.m.v. radiatoren met als warmtebron een 

aardgasgestookte HR-combiketel. 

KPN/ISDN: Opbouw kabelgoten voor elektra, telefoon en computers is aanwezig. 

Algemeen: Systeemplafonds met verlichting; vloerbedekking (om niet in gebruik). 

Verhuurvoorwaarden: 

- Overeenkomst: huurovereenkomst laatste model ROZ winkelruimte/kantoorruimte. 

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

- Huurbetaling: per maand vooruit. 

- BTW is niet van toepassing. 

- Bankgarantie: drie maanden huur. 

- Huurverhoging: jaarlijks middels indexering. 

- Energie: huurder sluit zelf leveringscontract af voor gas, water, elektra en KPN. 

- Aanvang huur: per direct  beschikbaar 

 

Kettingbeding:   
Het is de koper of diens rechtopvolger in de eigendom niet toegestaan om een detailhandelsbedrijf in 

kantoor- en aanverwante artikelen of een functie op het vakgebied van computers en automatisering in 

het verkocht uit te oefenen.  
  

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 Kantooretage 

Type Kantoor op de 1e en 2e verdieping 

Bouwperiode  1983 

Bouwvorm Bestaande bouw 

Huidig gebruik Kantoor 

Huidige bestemming Kantoor 

MATEN OBJECT 

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte VVO ca. 138 m2 

Kantoorruimte 1e verdieping VVO ca. 78 m2 

Kantoorruimte 2e verdieping VVO ca. 60 m2 

DETAILS 

Ligging object 
Aan de rand van het historische stadscentrum van 

Sneek, exclusieve ligging t.o. de Sneeker Waterpoort.    

Bijzonderheden 
Op uitstekende zichtlocatie aan invalsweg aan de rand 

van de binnenstad, aan het begin van het centrum.   

Parkeren 

Betaald parkeren met parkeren voor de deur en op de 

Rienck Bockemakade. Op loopafstand van de 

parkeergarage Boschplein (470 parkeerplekken). 

Kitchenette Ja 

Toiletruimte  Moderne WC 

Verwarming HR-CV-ketel met radiatoren 

Warm water Via CV-ketel 

KPN/ISDN Opbouw kabelgoten voor elektra, telefoon, computers  

Algemeen Systeemplafonds met verlichting 

LOCATIE 

Ligging In het stadscentrum, t.o. Sneeker Waterpoort 
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KADASTER 
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Adres Hoogend 6 a 

Postcode / plaats 8601 AE Sneek 

Gemeente Sneek 

Sectie / Perceel B 4485  

Oppervlakte 224 m2 

Soort Volle eigendom 
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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 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 bedrijfspand met ons deelt. 

Mocht u: 

- overwegen uw bedrijfspand of woning 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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