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James Wattstraat in Leeuwarden

WERKT U 

BINNENKORT 

OP NUMMER



Indruk
Aan de James Wattstraat op het 
Leeuwarder bedrijventerrein De 
Zwette worden momenteel een 

12-tal bedrijfsunits gerealiseerd 
waarvan 4 koopunits. De overige 8 
units zijn bestemd voor verhuur.




De locatie is uitstekend bereikbaar 
voor verkeer en is in de buurt van het 
nieuw te bouwen Cambuur stadion 
en de Elfsteden ijshal. 




De prijs van de koopunit is op 
aanvraag. Dit geldt tevens voor de 
huurprijzen van de 8 units.




Het beschikbaar vloeroppervlak van 
de koopunit bedraagt 100 m2 en die 
van de huurunits bedraagt 48 m2. 
Een verdiepingsvloer is tegen 
meerprijs te realiseren. 

De technische voorbereidingen 
hiervoor zijn wel aanwezig.




Planning oplevering einde 2022.












































Kadastrale kaart











Dit object wordt u aangeboden door

Heerenveen Sneek Drachten

Makelaardij Friesland te Leeuwarden
Heliconweg 6
 058 - 244 91 00


0513 - 23 21 80
heerenveen@makelaardijfriesland.nl

0515 - 76 80 08
sneek@makelaardijfriesland.nl

0512 - 36 80 36
drachten@makelaardijfriesland.nl

8914 AS Leeuwarden
 info@makelaardijfriesland.nl


Ook uw pand verkopen? Neem contact met ons op!



Over ons

Bekijk ons exclusieve aanbod op: 

makelaardijfriesland.nl

In onze regio is Makelaardij Friesland geselecteerd als Qualis-makelaar. Criteria 
zijn hierbij een goede reputatie en een sterke marktpositie in het midden- en 
hogere marktsegment. Als Qualis-makelaar volgen wij een gezamenlijke 
verkoopstrategie, gebruik makend van het landelijk netwerk van alle Qualis-
makelaars. Daarmee is het resultaat meer dan de som der delen!

Weten wat er speelt, in de woningmarkt en bij jou als aankoper of verkoper. Door kennis en ervaring

te delen kunnen we een overeenkomst aangaan die goed voelt en realistisch is. Persoonlijke dienst-

verlening dus in samenspraak met jou. Samen halen we er alles uit wat er in zit! Daarin zijn wij 
deskundig, gedreven en creatief. Makelaardij Friesland weet wat er leeft, in de mens en in de prijs!

Dat is onze kracht! 


Op Funda worden wij 
beoordeeld met...

VERKOOPAANKOOP

99.4
Onze dienstverlening is klantgericht, eerlijk 

en betrouwbaar. Onze afspraken zijn helder, 
geen verrassingen achteraf. Op basis van 

open communicatie met u worden haalbare 
doelen vastgesteld en een resultaatgericht 

plan gemaakt. Wij zijn u graag van dienst!


Heliconweg 6

8914 AS Leeuwarden




Telefoon: 058 - 244 91 00

info@makelaardijfriesland.nl





Beoordelingen


