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Te koop wordt aangeboden als belegging een bedrijfsverzamelgebouw gelegen op het ‘Stadsbedrijvenpark’ van Assen. Het 

bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit drie aparte bedrijfsunits met kantoor. Het totale verhuurbare vloeroppervlak 

bedraagt 452 m².

Object

Mastmakerstraat 3, 3A en 3B (9403 VH) Assen

Soort

Belegging – bedrijfsverzamelgebouw volledig verhuurd – te koop.

Locatie

Het object is gesitueerd op het ‘Stadbedrijvenpark’ van Assen. Dit gebied ligt gunstig aan de rondweg nabij het centrum en de woonwijken in 

Assen. Het is bestemd voor gemengde bedrijvigheid en biedt ook ruimte voor perifere detailhandel (bouwmarkten, autobedrijven, tuincentra en 

meubelzaken). Nabij gelegen bedrijven zijn o.a. Zeevishandel De Valk, EspressoKopen, Paul de Bue Automotive en A.P.K. Station Assen.

Oppervlakte VVO

Mastmakerstraat 3 Bedrijfsruimte: 110 m² 

Kantoor: 35 m²

Mastmakerstraat 3a Bedrijfsruimte: 55 m²

Kantoor: 22 m²

Mastmakerstraat 3b Bedrijfsruimte: 186 m²

Kantoor: 22 m²

Algemene ruimte 22 m² +

Totaal: 452 m²

Vrijehoogte

5,20 meter

Informatie
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Opleveringsniveau

Het object wordt in de huidige staat verkocht, “as is, where is”.

Bouwjaar

1996

Parkeergelegenheid

Genoeg ruimte op eigen verhard terrein.

Huurderinformatie

Energielabel

Wordt nog aangeleverd.

Vraagprijs

€ 375.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg.

Informatie

Adres Huurder Oppervlakte Aandeel gem. 

ruimte

Huur per m² Huur p/mnd Huur p/j Servicekosten 

p/mnd

Waarborg Ingangsdatum Einddatum Verlenging Opzegtermijn Indexdatum

Mastmakerstraat 3 Anicara Pet Products 145 m² VVO 7 m² VVO €       48,83 €     589,46 €  7.073,52 €   130,00 €  1.996,50 1-12-2016 30-11-2026 60 maanden 6 maanden 1-12

Mastmakerstraat 3a,b Kragt en van Raaij Racing Team 285 m² VVO 15 m² VVO €       58,40 €  1.385,77 € 16.629,24 €   167,60 €    850,84 1-3-2008 28-2-2023 60 maanden 12 maanden 1-3

Totaal oppervlakte
Gem. huur 

per m²

Totaal huur 

p/mnd

Totaal huur 

p/j

Totaal 

waarborgsom

452 m² VVO € 53,62 € 1.975,23 € 23.702,76 € 2.847,34 
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Mastmakerstraat 3, 3a, 3b (9403 VH) Assen, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Assen

Sectie: Z

Complexaanduiding: 1916

Kadastrale grootte: 931 m²

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend

Kadastrale gegevens
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Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven zoals genoemd in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 2' uitsluitend bedrijven behorende tot en met milieucategorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten -

Bedrijventerrein zijn toegestaan;

2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 3.1' uitsluitend bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten -

Bedrijventerrein zijn toegestaan;

3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 3.2' uitsluitend bedrijven behorende tot en met categorie 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten -

Bedrijventerrein zijn toegestaan;

4. bestaande legale bedrijfsactiviteiten behorende tot een hogere categorie worden geacht te voldoen aan de bepalingen van dit bestemmingsplan;

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' uitsluitend het wonen in maximaal één bedrijfswoning;

c. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens voor een kantoor;

d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren', tevens voor het parkeren van personenauto's, autobussen en motoren;

e. ter plaatse van de aanduiding 'religie' tevens voor een kerk;

f. ter plaatse van de aanduiding 'sport' tevens voor een fitnesscentrum inclusief fysiotherapie en dansstudio;

g. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' tevens voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen (zonder lpg) ;

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – autobedrijf' tevens voor detailhandel in auto's en motoren, bijbehorende onderdelen en 

daaraan gelieerde goederen;

i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - autosloperij', tevens een sloopbedrijf voor auto's, motoren en daaraan gelieerde goederen;

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – fietswinkel' tevens voor detailhandel in fietsen, onderdelen en daaraan gelieerde goederen;

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – motorzaak' tevens voor detailhandel in motoren, onderdelen en daaraan gelieerde goederen;

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – dierbenodigdheden' tevens voor detailhandel in dierbenodigdheden;

m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - onderwijs 1' tevens voor een dans, theorie- en musicalopleiding;

n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - onderwijs 2' tevens voor praktijk-/technisch onderwijs;

o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – praktijkonderwijs' tevens voor praktijk-/technisch onderwijs, waaronder tevens begrepen de 

theorievaklokalen en overige onderwijsfuncties passend binnen praktijkonderwijs;

p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – tandarts' tevens een tandartsenpraktijk;

q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - kringloopwinkel' tevens detailhandel in de vorm van een kringloopwinkel;

r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – afvalwaterbehandelingsinstallatie' uitsluitend een afvalwaterbehandelingsinstallatie tot 

100.000 vervuilingseenheden;

s. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - detailhandel in outletproducten' tevens detailhandel in de vorm van een outletwinkel;

Bestemmingsplan

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_5_Bedrijventerrein
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.14_bedrijf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/b_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/b_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/b_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/b_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.18_bestaand
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.90_wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.17_bedrijfswoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.58_kantoor
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.35_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.35_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.35_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.35_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.60_kringloopwinkel
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met daaraan ondergeschikt:

t. productiegebonden detailhandel tot een maximum van 20% van de bedijfsvloeroppervlakte;

u. bedrijfsgebonden, onzelfstandige kantoren tot een maximum van 30% van de bedrijfsvloeroppervlakte van het bedrijf, met dien verstande dat 

per bouwperceel maximaal 1.400 m2 aan bedrijfsgebonden, onzelfstandige kantoren is toegestaan;

v. restauratieve voorzieningen ten dienste van de bestemming tot een maximum van 15% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het bedrijf;

w. ontsluitingswegen, paden en straten;

x. voet- en rijwielpaden;

y. kunstwerken;

z. groenvoorzieningen;

aa. water, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

bb. parkeervoorzieningen;

cc. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

a. bebouwing;

b. tuinen, erven en terreinen.

met inachtneming van het volgende:

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan;

b. vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;

c. m.e.r-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten zijn niet toegestaan;

d. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn niet toegestaan, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg is toegestaan;

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – kunststofverwerkend bedrijf' tevens een kunststofverwerkend bedrijf als genoemd in 

de Staat van bedrijfsactiviteiten onder SBI (2008) 222 nr. 2, kunststofverwerkende bedrijven, met fenolharsen is toegestaan;

3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – vervaardiging van gasgevulde aanstekers en cartridges op basis van gas' tevens 

de vervaardiging van gasgevulde aanstekers en cartridges op basis van gas als genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder SBI (2008) 209503 nr. B, 

overige chemische productenfabrieken n.e.g is toegestaan;

4. webwinkels zonder showroom en afhaalpunt zijn toegestaan.
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.74_productiegebondendetailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.58_kantoor
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.16_bedrijfsvloeroppervlakte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.26_bouwperceel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.76_restauratievevoorziening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.16_bedrijfsvloeroppervlakte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.61_kunstwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.64_nutsvoorziening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.47_geluidzoneringsplichtigeinrichting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001/r_NL.IMRO.0106.07BP2013121A-C001.html#_1.87_vuurwerkbedrijf
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Bron: Google Maps

Situering
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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. 

Notaris: 

Ter keuze kopende partij.

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 door opmeting ter plekke. De opgegeven metrage is derhalve indicatief, er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

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 mogeli jk 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. 

Overige informatie
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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

publiekrechterlijke of privaatrechterlijke 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.

Overige informatie
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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

d.wolters@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 verkoopprocedure 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.

Contactgegevens

mailto:info@kooistrafeenstra.nl
mailto:d.wolters@kooistrafeenstra.nl

