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Omschrijving
Algemeen: 
Voor de verkoop zijn twee commerciële ruimtes beschikbaar (Kerkweg 44 & 44A). Beiden zijn gelegen op 
de begane grond met een totale vloeroppervlakte van circa 435 m². Kerkweg 44 bestaat uit circa 335 m² en 
is momenteel ingericht als buurtsupermarkt. Kerkweg 44a heeft een vloeroppervlakte van circa 100 m² en 
heeft een casco matig opleverniveau. De mogelijkheid bestaat de twee ruimtes bij elkaar te voegen tot één 
ruimte.

Het pand is in 2013 gerealiseerd en bestaat uit een 4-tal commerciële ruimten op de begane grond en een 4-
tal woningen op de verdiepingen met daarbij behorende bergingen en parkeerplaatsen op de begane grond.

De twee voor de verkoop beschikbare ruimtes hebben een totale frontbreedte van circa 18 meter.

Bereikbaarheid: 
Het object is met eigen vervoer goed te bereiken via de Rijksweg A12. Er is voldoende gratis parkeerruimte 
rondom het pand aanwezig. Tevens rijdt er een buurtbus door Driebruggen.

Gebruiksmogelijkheden: 
Het object is geschikt voor diverse commerciële doeleinden.

Oppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 435 m² geheel gelegen op de begane grond en verdeeld over:
- circa 435 m² gelegen op de begane grond (Kerkweg 44);
- circa 100 m² gelegen op de begane grond (Kerkweg 44A).

Oplevering: 
In overleg.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau is momenteel onder ander voorzien van: 
Kerkweg 44
- automatische schuifdeuren aan de voorzijde;
- deels betegelde vloer;
- systeemplafond alsmede ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- deels afgewerkte wanden;
- kantineruimte inclusief pantryunit;
- toiletruimte inclusief fonteintje;
- opslagruimte aan de achterzijde met dubbele openslaande deuren naar buiten ten behoeve van laad- en 
losactiviteiten;
- alarminstallatie.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Kerkweg 44A
- afgewerkte wanden;
- afgewerkte betonvloer;
- pantryunit;
- toiletruimte;
- spots;
- radiatoren;
- kabelgoot;
- extra water aftappunt; 
- handmatig bedienbare overheaddeur achterzijde ten behoeve van laad- en losactiviteiten;
- achterdeur.

Koopsom: 
€ 400.000,- k.k.

Kadastrale gegevens: 
Gemeente: Lange Ruige Weide;
Sectie: A;
Nummer: 3164;
Indexnummer: A3 en A4.

Bijzonderheden: 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar. Koper dient van rechtswege lid te 
worden van de Vereniging van Eigenaren Midi Winkelcentrum Driebruggen aan de Kerkweg te Driebruggen.
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