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KETELDIEP 21           URK 
 
Op een unieke locatie gelegen representatieve luxe afgewerkte KANTOORRUIMTE op de verdieping 

met eigen entree op de begane grond en voorzien van personenlift en eigen parkeerplaatsen.  
 
 

AFMETINGEN : 
Begane grond : ±   17 m² BVO  Entree met  lift en trapopgang  

Verdieping : ±   17 m² BVO Overloop met vide en lift 
  ± 110 m² BVO Kantoor II met pantry, sanitair en technische ruimte 

 
OPLEVERINGSNIVO: 

Betonvloeren, systeemplafonds, wanden gesausd en afgewerkt met skinbehang, aluminium kozijnen, verlichting, 
vloerverwarming, kabelgoten, pantry, toiletten. 

    
BIJZONDERHEDEN : 
* Beschikbaar per direct  

* Luxe uitstraling  
* Perceel goed bereikbaar  

* Prachtig uitzicht vanuit de kantoorruimten over de Urkervaart  
* Representatief *  

 
* Huursom Kantoor II : € 89,-  per m2/jaar/excl. BTW / incl. verwarming en water 
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Plannaam: Bedrijventerrein fase 1 t/m 4 Datum afdruk: 2018-07-05

 

Naam overheid: Gemeente Urk IMRO-versie: IMRO2012

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2018-01-29

Planidn: NL.IMRO.0184.BP2018BT1TM4-0301 Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: vastgesteld

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.


