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Object
Hoofdstraat 87 (9601 EB) te Hoogezand

Soort
Kantoorruimte te huur.

Locatie
Herenhuis gelegen aan de Hoofdstraat aan de noordkant van
Hoogezand. In hetzelfde object gevestigde bedrijven zijn
Draad Advocaten en ASBR. In nabije omgeving zijn o.a.
gevestigd Groeneveld en Knol Advocaten, De Regiokrant,
Primera, Belastingadvieskantoor MK Bos en Tankstation
Tango.

Oppervlakte
Bel-etage: ca. 80 m²
Eerste verdieping: ca. 191 m²
Totaal: 271 m²

Kantoorhouden in één van de fraaiste monumentale objecten
van Hoogezand! Aan de Hoofdstraat van Hoogezand
gelegen kantoorruimte in een mooie kantoorvilla met eigen
parkeerplaatsen voor en achter het object.
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Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bereikbaarheid
Het kantoor is zowel met de fiets, openbaar vervoer en
met de auto goed bereikbaar. De op-/afritten van en
naar de A7 (Groningen – Winschoten) zijn binnen enkele
minuten te bereiken. 

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat, o.a.
voorzien van de navolgende voorzieningen:
•Plafond met verlichtingsarmaturen
•Toiletgroep (gezamenlijk)
•Pantry voorzien van vaatwasser (gezamenlijk)
•Centrale verwarming middels radiatoren 
•Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing
•Vloerbedekking
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Huurvoorwaarden (Huurovereenkomst conform model ROZ) 
Huurperiode: in overleg
Verlenging: in overleg
Opzegtermijn: in overleg 
Huurbetaling: per maand bij vooruitbetaling
Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na
huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens
(2015=100)
Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van drie
maanden huur, vermeerderden met de btw

Aanvaarding
In overleg.

Huurprijs
€ 110,- per m² per jaar, te vermeerderen met btw

Servicekosten
Op aanvraag
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PLATTEGROND
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CONTACT

Derk Wolters
06 – 290 444 12
d.wolters@kooistrafeenstra.nl 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37
9711 BC Groningen 

Betrokken makelaar(s):
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Disclaimer
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. 
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