
Wij zoeken nieuwe 
buren!

SINGEL 58

800M²

GROU

BEDRIJFSRUIMTE 
TE HUUR

MAKELAARDIJ MID-FRYSLÂN



Grou is een pittoresk watersportdorp met 

een relatief groot bedrijventerrein.  Het 

dorp is gelegen in het hart van Friesland 

tussen Leeuwarden en Heerenveen in. Via 

de A32 is het industrieterrein gemakkelijk te 

bereiken.

SINGEL 

58

Watersportdorp

Indeling

Grou beschikt over een 
welvarend bedrijventerrein met 
veel mogelijkheden. De Singel 58 
is een perfecte locatie voor 
ondernemers.

Er is momenteel 800 m² ruimte beschikbaar. 

De indeling van deze 800 m² is verdeeld in 2 

compartimenten.

Het eerste compartiment is 500 m² met een 

verdiepingsvloer van ± 300 m².

Het tweede compartiment is 300 m² met 

een verdiepingsvloer van ± 280 m².

De vloerverdieping is optioneel.

800 m²
Beschikbaar

Verdiepingsvloer
Optioneel

Singel 58
Grou



Beide compartimenten zijn volledig geïsoleerd en voorzien van een betonnen vloer.  Alle kozijnen zijn met hout 

afgewerkt en beide compartimenten zijn voorzien van een elektrische overhead deur. Het buitenterrein is 

verhard met H-klinkers. Op het buitenterrein is ook de mogelijkheid aanwezig om uw elektrische auto op te 

laden. Verder is het dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. 

BESCHRIJVING

LOCATIE GEBOUW KENMERKEN

Het gebouw heeft een 

moderne uitstraling 

aangezien het met hout 

afgewerkt is, en een 

mooie grijze kleur heeft.

- Linkerzijgevel overhead 

deur

- Houtafwerking

500 m² 500 m²

300 m² 300 m²



PLATTEGROND PAND SINGEL, NUMMER 58

Het perceel is gelegen aan de Singel 
58 en heeft een oppervlak van 1392 
m².

DESCRIPTION

LOCATIE GEBOUW KENMERKEN
- Singel 58
- 1392 m² kavelgrootte

Het gebouw wordt met 

hout afgewerkt en heeft 

een moderne antraciete 

kleur wat een moderne 

uitstraling geeft. 

-Overhead-deuren

- Houtafwerking

- Goed bereikbaar

- Centrale ligging in

Friesland

PRIJZEN
Voor nader inlichting over de prijzen en de 
uitgebreide mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met Makelaardij Mid-Fryslân.

Makelaardij Mid-Fryslân
0566-62 27 76
info@mid-fryslan.nl

HET PERCEEL



0566- 62 27 76 
info@mid-fryslan.nl

VOOR MEER 

INFO, NEEM 

CONTACT OP

Makelaardij 

Mid-Fryslân

https://www.facebook.com/MakelaardijMidFryslan
https://www.instagram.com/makelaardijmidfryslan/



