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       TE HUUR AANGEBODEN 

           

       Drietal schuren op een agrarisch erf  

               aan de Schoolkaterdijk 51a 

       te Haaksbergen. 

            

 

 

 

 

http://www.terheegde.info/
mailto:henk@terheegde.info


 

Ter Heegde makelaars en adviseurs is een vennootschap onder firma. 

 Pastoor Ossestraat 22    Tel: 074 – 3676688   www.terheegde.info 

 7554 SW Hengelo (O)    Mob: 06 – 22775515   henk@terheegde.info 

 

 

 

VERHUURBROCHURE 

 

 

Op verzoek van de eigenaar biedt Ter Heegde makelaars en adviseurs o.z. te Beckum  

te huur aan: 

 

Drietal schuren op een agrarisch erf 

 

Algemeen 

 

Het betreffen drietal schuren op een agrarisch erf, plaatselijk bekend Schoolkaterdijk 

51a te Haaksbergen, de schuren worden afzonderlijk maar ook in combinatie te huur 

worden aangeboden. 

 

De bestemming van de schuren in Agrarisch -Agrarisch bouwblok. 

 

De schuren zijn geschikt voor droge opslag en hebben alleen een aansluiting voor 

elektra. Schuur 1. en 2. zijn beperkt vorstvrij, de schuren 3. is niet vorstvrij.  

 

De opslagruimtes zijn in principe alleen op werkdagen toegankelijk van 7.30 tot 18.00 

uur, andere momenten in overleg. 

 

Het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks vanuit de schuren wordt verkocht of dat 

de schuren voor publiek toegankelijk zijn of dat er een ambachtsbedrijf wordt 

uitgeoefend in de te verhuren schuren. Uitgangspunt is een verhuring zonder 

huurbescherming (onder toepassing van art. 7:230a BW) omdat er dan sprake is van 

een zogenaamde “overige bedrijfsruimte”. 

 

Voor dat een huurovereenkomst wordt gesloten, zal de huurder alle informatie 

moeten verstrekken, zodat een verplichte screening in het kader van in het kader van 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mogelijk is. 

 

Qua huurperiode is flexibiliteit bespreekbaar, de gedachten gaan uit naar een 

verhuurperiode van minimaal half jaar daar na voor onbepaalde tijd met een 

wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. Er zal een waarborgsom worden gevraagd 

van twee maanden huur. 
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De schuren   

 

Schuur 1. 

 

 

Het betreft een voormalige kalverstal, bij oplevering zal de eigenaar op zijn kosten, nog   

een vlakke betonvloer aanbrengen. 

Vloeroppervlakte: 

 

De ruimte is toegankelijk via een loopdeur (1,49 m breed en 2,38 m hoog, en een 

schuifdeur van 3,07 m breed en 2,69 m hoog. 

 

  

schuur 1 10,41 11,67 121 m²

minus 2,02 2,44 5 m²

117 m²
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Schuur 2. 

 

     

Het betreft een gesloten berging en met een vloer van beton klinkers. 

Vloeroppervlakte 

 

 De ruimte is toegankelijk via een schuifdeur van 2,85 m breed en 2,05 m hoog.   

 

  

schuur 2 11,96 7,97 95 m²
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Schuur 3. 

 

 

De derde schuur is een schuur van ruim 24 meter lang in twee compartimenten van 

ruim 12 meter. Er is één toegangsdeur in de frontgevel. Dat betekent dant het 

achterste compartiment minder efficiënt te gebruiken is. Daar is in de aangeboden 

huurprijs rekening gehouden. 

De verhuurder zal nog in deze schuur op zijn kosten verlichting aanleggen.   

vloeroppervlakte 

 

 

De schuur heeft een gecombineerde schuif en loopdeur van 3,18 m breed en 2,79 

hoog. 

 

 

Aanvaarding 

 

   Beschikbaar op korte termijn. 

 
 

  

schuur 3 12,39 6,8 84 m²

12,41 6,8 84 m²

totaal 169 m²
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Huurprijzen 

 

    

 

Vermelde huurprijzen zijn all-in huurprijzen.  

In de vermelde huurprijzen is geen verrekenbare omzetbelasting begrepen.  

 

Serieuze geïnteresseerden nodigen wij graag uit voor een bezichtiging.  

 

 

Voor nadere informatie en/of het maken van een afspraak voor bezichtiging, kunt u contact 

opnemen met ons kantoor, telefoon 074 – 3676688. 
 

 

 

 

 

Aan deze verhuurinformatie kunnen geen rechten worden ontleend, de vermelde maatvoeringen moeten als globaal 

worden beschouwd. 

schuur 1 10,41 11,67 121 m²

minus 2,02 2,44 5 m² huur per jaar / m² huurprijs per jaar

117 m² 40,00€      /m² 4.662,24€              

loopdeur 1,49 br. 2,38 h. schuifdeur 3,07 br 2,69 h.

schuur 2 11,96 7,97 95 m² 35,00€      /m² 3.336,24€              

schuifdeur 2,85 br. en 2,05 h

schuur 3 12,39 6,8 84 m² 30,00€      /m² 2.527,56€              

12,41 6,8 84 m² 20,00€      /m² 1.687,76€              

totaal 169 m² 4.215,32€              

schuifdeur 3,18 br. en 2,79 h.
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