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Informatie

Op een absolute zichtlocatie aan de toegangsweg naar Leek op het bedrijventerrein “Leeksterhout” gelegen fraai bedrijfspand 
met zeer royale bedrijfswoning. De combinatie woon- en bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van circa 471 m² en is 
gelegen op een ruim perceel van circa 1.375 m². Het geheel is zeer energiezuinig door de aanwezigheid van 36 
zonnepanelen. Een buitenkans voor de ondernemer met het bedrijf aan huis! 

Object
Lorentzpark 22 te (9351 VJ) Leek

Soort
Vrijstaande woning met bedrijfs- en kantoorruimte 

Bouwjaar 
1994

Locatie
Gelegen op het bedrijventerrein Leeksterhout ten Noorden van Leek. Nabijgelegen bedrijven zijn Autobedrijf Buursema, 
Abiant Uitzendbureau Leek en Wijnand Keukens. In de nabije omgeving zijn o.a. gevestigd: Divoza Horseworld, Gina 
Classics, Amysoft en Guapa E-Commerce. 

Bereikbaarheid
Het object is per auto uitstekend bereikbaar. De op- en afrit van de A7 (Drachten – Groningen - Winschoten) ligt op circa 250 
meter afstand. Per openbaar vervoer is deze locatie eveneens goed bereikbaar. Diverse bushaltes bevinden zich op korte 
afstand. 

Parkeren
Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Lorentzpark 22 te Leek



Informatie

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat met de navolgende voorzieningen: 

Woonruimte: 
• houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing; 
• serre (aluminium) voorzien van zonnewering en schuifdeuren;
• gedeeltelijk voorzien van PVC-vloer; 
• ruim dakterras met berging; 
• keuken voorzien van inbouwapparatuur; 
• badkamer met inloopdouche; 
• 4 slaapkamers.

Bedrijfs- en kantoorruimte: 
•  betonvloer; 
•  (hef)brug; 
•  3 overheaddeuren met loopdeuren; 
•  vrije hoogte circa 3 m¹;
•  TL-verlichting; 
•  kantoorruimte;
•  sauna; 
•  36 zonnepanelen.

Buitenterrein: 
• klinkerbestrating; 
• circa 5 parkeerplaatsen; 
• grotendeels ingerichte tuin voorzien van robotmaaier. 
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Oppervlakte
Het totale vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 471 m² en is als volgt verdeeld; 

Bedrijfs- en kantoorruimte : ca.     322 m² 
Woonruimte : ca.     149 m² +
Totaal : ca.     471 m²

Energielabels
De woonruimte is voorzien van energielabel A++, geldig tot en met 06-12-2022

De kantoor- en bedrijfsruimte is voorzien van energielabel B, geldig tot en met 21-11-2021

Aanvaarding
In overleg

Vraagprijs 
€ 495.000,- kosten koper
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Bestemming 
Het object valt in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Leeksterhout’. De bestemming van het object is ‘Bedrijfsdoeleinden’ 
met een maximale bouwhoogte van 10 m¹. Onder ‘Bedrijfsdoeleinden’ valt onder andere (voor zover van toepassing op dit 
object): 

De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: op de bebouwingsvlakken met de 
aanduiding B1: 
• Bedrijven als genoemd in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 achter deze 

voorschriften); op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B2: 
• Bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat bedrijven 

uit categorie 3 (tot 100 m) alleen zijn toegestaan op een afstand van minimaal 100 m vanuit woonbebouwing, niet zijnde 
dienstwoningen; op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B3: 

• Bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2, 3 en 4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat 
bedrijven uit categorie 4 (tot 300 m) alleen zijn toegestaan op een afstand van minimaal 300 m vanuit woonbebouwing, 
niet zijnde dienstwoningen, 

Met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, kantoren, showrooms, andere bouwwerken, open terreinen, wegen, 
parkeerplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen. 

Indien de koper een gebruiksfunctie voor ogen heeft die afwijkt van het laatste gebruik, dient hij dit zelf met de gemeente op 
te nemen.
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Kadastrale informatie
Lorentzpark 22 te Leek

Lorentzpark 22 (9351 VJ), kadastraal bekend: 

Kadastrale gemeente Leek
Sectie C
Nummer 2489
Grootte 1.375 m²
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Overige informatie
Paterswoldseweg 808 te Groningen

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. 

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.  

Asbest: het is verkoper niet bekend of er ten tijde van de bouw van het object asbestcement-houdende materialen 
zijn verwerkt. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd 
dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze 
wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de 
verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien.  



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, where-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, where-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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Contactgegevens

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 – 290 444 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 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. 

Lorentzpark 22 te Leek

mailto:info@kooistrafeenstra.nl
mailto:i.bos@kooistrafeenstra.nl

