
 
 

  

TE KOOP 

Vraagprijs € 147.500,- k.k. 

Huurprijs € 1.250,- per maand 

 

http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl
http://www.struiksmamakelaars.nl


Kanaalweg 29-1 - Harlingen 

  

Kanaalweg 29-1 - Harlingen 
 

 

Buitenkans met prachtig uitzicht! 
 

Deze in 2009 gebouwde luxe en moderne bedrijfs-/kantoorruimte ligt op een uitstekende bereikbare 

locatie via de A7, vlakbij het centrum van Harlingen en direct aan het van Harinxmakanaal. In totaal 

bedraagt de BVO 213m2 waarvan 109m2 op de begane grond en 104m2 op de verdieping. 

 

De unit wordt voor een scherpe, concurrerende prijs aangeboden en is aanzienlijk ruimer en luxer 

afgewerkt dan de naastgelegen vergelijkbare units. 

 

Begane grond: 
Kantoor-/bedrijfsruimte (BVO ca. 109m2) met elektrische sectionaaldeur en voordeur aan de straatzijde 

en openslaande deuren aan de waterzijde. Kast met meterkast met water, aardgas, elektra (8 gr.) en 

krachtstroom. Luxe wc met wastafel. Trapopgang naar de verdieping. De hoogte bedraagt hier ±3,25m. 

 

1e verdieping: 
Kantoor-/bedrijfsruimte (BVO ca. 104m2). Archiefkast/cv-ruimte. 2e Archiefkast. Pantry met luxe 

keukenblok met spoelbak, een composiet werkblad en vaatwasmachine. De hoogte bedraagt hier ca. 

2,90m. Er is hier een royaal uitzicht over het Van Harinxmakanaal. 

 

De bedrijfsunit heeft twee eigen parkeerplaatsen direct tegenover de ingang aan de voorzijde. 

 

Algemeen: 
Het afwerkingsniveau is beslist luxe te noemen, met plavuizen voorzien van vloerverwarming op de 

begane grond en de verdieping, luxe wc en pantry en systeemplafonds met inbouwverlichting. 

 

• krachtstroom 

• vloerverwarming begane grond en verdieping 

• volledig geïsoleerd 

• c.v.-gas installatie met H.R.-ketel 

• systeemplafond met inbouwverlichting 

• luxe interieur met plavuizen, sanitair en pantry 

 

Ligging: 
• afstand tot snelweg ca. 1,4 km – 3 autominuten 

• afstand tot treinstation ca. 2,2 km – 4 autominuten 

• bushalte op minder dan 500 m 

• afstand tot de binnenstad ca. 2,2 km – 4 autominuten 

 

Bijdrage vereniging voor onderhoud van gemeenschappelijk bezit ca. € 500,= op jaarbasis. 

 

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 

Kanaalweg 29-1 - Harlingen 

38 - Sneek 
  

OBJECT GEGEVENS 

Soort Kantoor-/bedrijfsruimte 

Bouwjaar 2009 

Bouwvorm Bestaande bouw 

Huidig gebruik Kantoor-/bedrijfsruimte 

Huidige bestemming Kantoor-/bedrijfsruimte  

MATEN OBJECT 

Perceeloppervlakte 122 m2 

BVO 213 m2 
 

DETAILS 

Ligging object 

Dicht bij centrum Harlingen, direct gelegen aan het van 

Harinxmakanaal. Uitstekende bereikbaarheid via weg 

en water. 

Bijzonderheden 

Luxe afwerkingsniveau. Plavuizen v.v. vloerverwarming 

op de begane grond en verdieping, luxe wc en pantry, 

inbouwverlichting in de systeemplafonds. 

Verwarming CV-combiketel (HR) en vloerverwarming 

Warm water Via CV-combiketel 

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Archief/berging Inpandig 

Parkeren Twee eigen parkeerplaatsen t.o. ingang voorzijde 

Keukenblok/pantry 
Luxe uitvoering met spoelbak, composiet werkblad en 

vaatwasmachine 

WC Luxe uitvoering met wandcloset en wastafel 
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KADASTER 

Kanaalweg 29-1 - Harlingen 

38 - Sneek 
  

Adres Kanaalweg 29-1 

Postcode / plaats 8861 VA  

Gemeente Harlingen 

Sectie / Perceel D 2956 

Oppervlakte 122 m2  

Soort Volle eigendom 
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PLATTEGROND 

Kanaalweg 29-1 - Harlingen 

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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PLATTEGROND 

Kanaalweg 29-1 - Harlingen 

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/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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