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Pal aan de A7 op bedrijvenpark Rengers bieden wij het vrijstaande bedrijfsgebouw met kantoorruimte aan de A. Einsteinlaan 
20 in Kolham te koop en te huur aan. Het geheel is groot circa 1.156 m² en bestaat uit circa 930 m² bedrijfsruimte en circa 
226 m² kantoorruimte. Het object is gunstig gelegen ten opzichte van de autosnelweg A7 (Groningen – Winschoten) en 
beschikt over een verhard buitenterrein van circa 1.500 m². 

Object
A. Einsteinlaan 20 (9615 TR) te Kolham

Soort
Bedrijfs- en kantoorruimte

Locatie
Het object is gelegen op het bedrijvenpark Rengers, op korte afstand van de op- en afrit van de autosnelweg A7. 
Bedrijvenpark Rengers kenmerkt zich als een parkachtige omgeving met uitstekende voorzieningen. Dankzij de ligging aan 
de A7 staat dit bedrijventerrein in directe verbinding met de belangrijkste doorvoerroute van de Randstad naar Noordoost-
Europa. 

In de directe omgeving zijn o.a. gevestigd TNT, TBI Eekels, Reining Transport, Enexis en Collé Rental & Sales. 

Bereikbaarheid
Bedrijvenpark Rengers is uitstekend bereikbaar door de ligging aan de A7, de doorvoerroute van de Randstad naar 
Noordoost-Europa. Per openbaar vervoer is het object redelijk tot goed bereikbaar. 

Parkeergelegenheid
Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.
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Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd. Onder andere voorzien van de navolgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
• Betonvloer;
• Drie elektrische overheaddeuren van 5.00 x 6.00 m¹;
• Zeer royale stroomvoorziening van 3x400 Ampère en krachtstroom;
• Stoomcleaner t.b.v. wasplaats;
• Afzuiging t.b.v. lasapparatuur;
• Magazijnstellingen met entresolvloer;
• Royale paternoster voorraadkast;
• Verlichting;
• Verwarming middels gasheaters;
• Loopdeuren;
• Kraanbaan met bovenloopkraan van 10 ton.

Kantoorruimte:
• Plafond voorzien van verlichtingsarmaturen;
• Vloerbedekking;
• Toiletgroep;
• Aluminium kozijnen voorzien van HR++ beglazing en elektrische zonwering;
• Verwarming middels een cv-installatie met radiatoren;
• Kantineruimte met inbouwkeuken;
• Glasvezelaansluiting;
• Inbraakinstallatie;
• Brandbeveiligingsinstallatie.

Buitenterrein:
• Deels voorzien van stelconplaten, deels voorzien van klinkerbestrating;
• Buitenverlichting;
• Voorzien van hekwerk met schuifhek bij entree;
• Wasplaats met olie- en vetafscheider.
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Oppervlakte
Bedrijfsruimte : ca. 930 m²
Kantoorruimte begane grond : ca. 113 m²
Kantoorruimte eerste verdieping : ca. 113 m² +
Totaal : ca. 1.156 m²

Bouwjaar
2011

Energielabel
Nog niet beschikbaar

Vraagprijs
€ 975.000 ,- k.k.

Huurprijs
€ 97.500 ,- per jaar, te vermeerderen met B.T.W.

Aanvaarding
In overleg

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de 
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A. Einsteinlaan 20 (9615 TR)Kolham, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Slochteren
Sectie: U
Perceel: 2910
Grootte: 27 are en 75 centiare 
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Begane grond
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Eerste verdieping



Locatie
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Bron: Google Maps
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Voorwaarden
Kosten koper: 
De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn voor rekening 
van koper. 

Waarborgsom/bankgarantie: 
Indien de eigendomsoverdracht meer dan vier weken na het definitief worden van de overeenkomst plaats vindt, verlangt 
verkoper van koper een bij de notaris te deponeren bankgarantie of waarborgsom van 10 % van de koopsom. Deze 
bankgarantie of waarborgsom dient binnen vier weken na definitief worden van de overeenkomst gedeponeerd te zijn. 

Plattegronden en oppervlakte:
De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. De opgegeven metrage is derhalve 
indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Notaris: 
Ter keuze kopende partij.

Milieu: 
Bodemgesteldheid: het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of het grondwater onder en/of 
rondom het object enige verontreiniging bevat die voorzetting van het huidige gebruik belemmerd of die heeft geleid of 
mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel 
het nemen van andere maatregelen. Verkoper heeft geen opdracht verstrekt voor een (verkennend) bodemonderzoek. 
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Opleveringsniveau: 
In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen dat de feitelijke levering (aflevering) van het 
verkochte aan koper zal geschieden op de datum van ondertekening van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) 
staat waarin het verkochte zich thans bevindt, zijnde de zogenaamde ‘as-is’ staat. 

In verband met het hiervoor bepaalde:
− Staat verkoper er niet voor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor het door koper 

voorgenomen gebruik van het verkochte;
− Staat verkoper er evenmin voor in dat het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte is toegestaan op grond van de 

huidige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke wet- en regelgeving;
− Komt, indien en voor zover voor het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte vergunning(en) nodig is/zijn, het al 

dan niet verkrijgen van die vergunning(en) geheel voor risico van koper;
− Zal koper het verkochte op de datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in genoemde ‘as-is’ staat met 

alle eventuele kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en/of grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede overige 
aanwezige of ontbrekende eigenschappen.

Koper kan ter zake van de bovenstaande eerste twee subleden, de bedoelde staat van het verkochte geen vorderingen doen 
gelden jegens verkoper en koper doet ter zake hiervan afstand van een beroep jegens verkoper op eventuele aanspraken 
voortvloeiend uit onder meer artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van 
derden jegens verkoper als (voormalig) eigenaar van het verkochte welke na de afleveringsdatum voor het eerst geldend 
worden gemaakt.

Eventuele feitelijke en/of juridische gebreken en/of belemmeringen en/of de afwezigheid van eigenschappen ter zake het 
verkochte die geheel of gedeeltelijk in de weg staan aan het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of dit op 
enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk beperken komen geheel voor rekening en risico van koper.
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37

Postbus 1330
9701 BH Groningen

T: 050 - 311 30 31
E: info@kooistrafeenstra.nl

Derk Wolters
06-29 04 44 12
info@kooistrafeenstra.nl

Disclaimer
Deze informatie is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De 
informatie is met zorg samengesteld. Opdrachtgever en/of adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid van deze gegevens. Deze 
informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verhuurprocedure ter zake 
dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen. Opdrachtgever behoudt het recht voor te allen tijde met één of meer 
gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug te trekken, welke niet zal leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding. Kooistra 
Feenstra Bedrijfsmakelaars handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever.
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