Haulerwijk - Donkerbroek, Drie kavels
Drie kavels
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Haulerwijk / Donkerbroek, Friesland.
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Verkocht € 1.150.000,- K.K.

Deze aanbieding betreft drie kavels in Haulerwijk ter grootte van in totaal bijna 4ha.
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De kavels liggen direct aan de woonwijken en tegen de kern van deze Friese plaats. Rondom het dorp Haulerwijk ligt
veel natuurgebied, zoals de bossen van Bakkeveen. In de driehoek Haule, Waskemeer, Haulerwijk vindt u het blauwe
bos. Dit bos heeft zijn naam te danken aan de blauwachtige sparren.

Het huidige Haulerwijk is een bloeiend en bedrijvig dorp, dat zijn eigen karakter ook nu nog heeft bewaard. Er is een
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aantrekkelijke middenstand om volop te winkelen. Er zijn openbare- en twee bijzondere basisscholen, een
peuterspeelzaal, een postagentschap en een bibliotheek. Daarnaast heeft Haulerwijk een openluchtzwembad,
sportvelden, tennisbanen, een evenemententerrein met een 400 meter skeeler-/ijsbaan en een sporthal. Qua ligging is
Haulerwijk ideaal voor autogebruikers vanwege de centrale ligging ten opzichte van de erbindingswegen met Drachten,
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Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Haulerwijk is tevens goed met het openbaar vervoer te bereiken.
Het betreft hier een drietal percelen/kavels te Friesland.
Kadastraal:

Gemeente Donkerbroek, sectie B, nummer 11500.
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Gemeente Donkerbroek, sectie B, nummer 10801.
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Gemeente Donkerbroek, sectie B, nummer 11803.
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Totale oppervlakte: 3,9179 HA.
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Vraagprijs: € 29,75 per m².

Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er
wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van
Beleggingspanden.nl kan geschieden.

Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op zaterdag 14 april 2018 om 7:21 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.
Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de
aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.
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€ 1.150.000,- K.K.
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Aanvullende informatie

Contact

Beleggingspanden.nl
Stefan Bassant en/of Tobias de Graaf
Business Development
Telefoon: 030 - 225 31 12
Fax: 030 - 225 80 23
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Aanbieder

Haulerwijk
Gemeente Ooststellingwerf
Provincie: Friesland
Inwoners gemeente: 26.487
Oppervlakte gemeente: 226 Km2
Website gemeente: www.ooststellingwerf.nl.
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Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op zaterdag 14 april 2018 om 7:21 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.
Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de
aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.

Kaart

w

w

w

.b

el
eg

gi
ng

sp
an

de
n.

nl

Er is nog geen kaart van dit object beschikbaar.
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