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TE HUUR 

 

De Brink 7, 7771 BA Hardenberg 

 

Huur: € 900,= per maand excl. BTW  
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Omschrijving 

 

 

Aan de doorgaande weg richting centrum bij tankstation gelegen: 
 

(WINKEL)SHOP 
 
Indeling: 
Winkelruimte, toiletten, werkkast en bergruimte. 
 
Oppervlakte: 
De verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt 120 m2. De 
oppervlakten zijn gemeten door de makelaar uit een kopie bouwtekening, opgegeven 
metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch 
kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.  
 
Huurprijs: 
€ 900,00 per maand te vermeerderen met BTW.  
2 maanden borg / bankgarantie.  
 
Oplevering: 
De oplevering en huurperiode in overleg (voorkeur 5 + 5 jaar) 
 
Kenmerken 
Bouwjaar  :  1980 
Perceel oppervlakte  :  ca. 140 m² (gedeeltelijk) 
Inhoud  :  ca. 360 m³ 
Verhuurbaar vloeroppervlakte :  ca. 120 m² 
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Locatie 
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Foto’s 



 
 

Weghorst Makelaardij B.V. 
Rijssensestraat 6 
7642 CX WIERDEN 
Tel.: 0546-573332 
E-mail: wierden@weghorstmakelaardij.nl 
Website: www.weghorstmakelaardij.nl  

 
 

           

Plattegronden 

 

Aan deze tekening kunnen geen 
rechten worden ontleend 
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 Aan deze tekening kunnen geen 

rechten worden ontleend 
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Kadastrale kaart 

 



 
 

Weghorst Groep 

 
Weghorst Makelaardij is een onderdeel van de Weghorst Groep.  
Tot deze groep behoren:  

 

 
 

   

     Weghorst het complete dienstenpakket voor het onroerend goed! 
 

Weghorst Makelaardij 

 

Weghorst Makelaardij is sinds jaar en dag een begrip in Wierden, Almelo en omgeving en 
kenmerkt zich door een gedegen kennis van de markt in combinatie met gezond verstand. 
De persoonlijke benadering in combinatie met een uitgebreid netwerk en een kordaat 
optreden zorgt voor voortvarendheid. De onafhankelijkheid van Weghorst Makelaardij staat 
al meer dan dertig jaar garant voor zelfstandig denken en doen. De belangen van de 
opdrachtgevers staan hierbij uiteraard voorop. 
 
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Buiten kantooruren 
werken wij graag op afspraak. 
 
Voor bezichtigingen kunt u bij ons terecht: 
 
Maandag t/m donderdag :  08.30 – 21.00 uur 
Vrijdag : 08.30 – 17.00 uur 
Zaterdag : 10.00 – 13.00 uur 

 

Weghorst Architectuur 

 
Weghorst Architectuur is een full service architectenbureau met erkende architecten en 
ervaring in het realiseren van uiteenlopende opdrachten, waaronder ook veel verbouwingen 
van particuliere en zakelijke objecten. 
 
Heeft u vragen over: 
 • Nieuwbouw 
 • Verbouw 
 • Aanpassen of verfraaiing van gevels 
 • Bestemmingsplanmogelijkheden incl. bestemmingsplanaanpassingen 
 • Bijbehorende kostencalculatie 

 
Weghorst Architectuur denkt hierover graag met u mee. Bel 0546-573333 of mail naar 
info@weghorstarchitectuur.nl voor een vrijblijvende afspraak. 


