
 
 
 
 

 

Phileas Foggstraat 37 
7825 AK Emmen 
 

Omschrijving 
Te Huur / Te Koop 
 
Koopsom € 1.500.000,- k.k. (gehele object op een kavel van circa 15.000 m² grond). 
Huurprijs € 25,- per m²/per jaar 
 
Nette showroom met werkplaats en zeer ruim buitenterrein gelegen op het bedrijventerrein Bargermeer IV. 
 
Totale oppervlakte  : v.v.o. ca. 5.945 m² 
Showroom   : v.v.o. ca. 3.810 m² (Te Huur) 
Bedrijfsruimte   : v.v.o. ca. 1.395 m² (Reeds verhuurd) 
Bedrijfsruimte verdieping : v.v.o. ca. 575 m² (Reeds verhuurd) 
Kantoorruimte   : v.v.o. ca. 165 m² (Te Huur) 
Kavel    : ca. 15.000 m² 
 

Locatie: 
Het object is gelegen op bedrijventerrein Bargermeer IV aan de doorgaande weg, op absolute toplocatie naast de 
Renault garage. 
 

Parkeervoorziening: 
Ruim voldoende parkeer- en stallingsmogelijkheden aanwezig op eigen terrein. 
 

Bestemming: 
Emmen, industrie en bedrijventerrein Bargermeer, bestemming bedrijfsdoeleinden. 
 

Maatschappijweg 12 - 7848 AM SCHOONOORD 
WIGCHERS INTERNATIONAAL TRANSPORT B.V. 



Opleverniveau: 
In de huidige staat, o.a. voorzien van verwarming, verlichting, systeemplafond, pantry, sanitair, en overheaddeuren. 
 

Indeling: 
Showroom, bedrijfsruimte, diverse kantoren en sanitaire ruimte. 
Voor geïnteresseerden zijn tekeningen beschikbaar. 
 

Bouwkundige gegevens: 
Het pand is gebouwd in 2008, volledig geïsoleerd, opgebouwd uit een staalconstructie, voorzien van 
sandwichpanelen. Het object is voorzien van een betonvloer (werkplaats) en een tegelvloer (showroom, deze kan 
worden vervangen door een betonvloer), diverse overheaddeuren, verwarming en verlichting. 
 

Kadastrale gegevens: 
Gemeente Emmen, sectie F, nummer 14481 (gedeeltelijk perceel), groot ca. 15.000 m². 
 

Bijzonderheden: 
Het object beschikt over een zeer ruim, verhard buitenterrein en is zonder noemenswaardige aanpassingen in 
gebruik te nemen. 
Er is tevens kantoorruimte en bedrijfsruimte beschikbaar op deze locatie. 

 

Kenmerken 

Overdracht 
Huurprijs  € 25 per vierkante meter per jaar 
Status   Beschikbaar 
Aanvaarding  In overleg 
 

Bouw 
Hoofdfunctie  Bedrijfshal 
Soort bouw  Bestaande bouw 
Bouwjaar  2008 
 

Oppervlakten 
Oppervlakte  3.975 m² (in units vanaf 2.000 m²) 
Bedrijfshal oppervlak 3.810 m² 
Kantoor oppervlak 165 m² 
Vrije hoogte  6 m 
Perceel   15.000 m² (in units vanaf 2.000 m²) 
 

Indeling 
Aantal bouwlagen 1 bouwlaag 
Voorzieningen  Overheaddeuren, krachtstroom, heater, toilet, pantry en inbouwarmaturen 
 

Energie 
Energielabel  Niet beschikbaar 
 

Omgeving 
Ligging   Bedrijventerrein 
 

Omgeving 
Industrieterrein Bargermeer, Emmen 
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