Te Koop
Melkveebedrijf

met ruim 39 ha
Portengen 9 Kockengen

Huiskavel inclusief erf van 27.96.85 hectare
Overkant van de weg
6.16.00 hectare
Schutterskade
1.74.00 hectare
Schutterskade
3.31.40 hectare
Totaal 39 ha 18 a 25 ca
Woonhuis 556 m3.
Bedrijfsgedeelte aan woonhuis 120 m2.
Ligboxenstal 1980 verlengd in 2012 melkstal (2007) totaal 119 GVE.
Jongveestal 1995 37 boxen voor jongvee.
Garage / opslagruimte / kapberg / oude varkensstal.
4.768 kg (bruto) fosfaat.
Er wordt nog een perceel grond gepacht ongeveer 11 hectare.
Verpachter wil eventueel met een opvolgende boer nieuwe afspraken maken.
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Oppervlaktes gebouwen
Totaal ruim 2100 m2 bebouwd
(exclusief woonhuis met deel)
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Het woonhuis
Het woonhuis is gebouwd in 1954 en heeft een inhoud van ongeveer 565 m3.
De woning is onderheid heeft spouwmuren en de vloer op de begane grond is
gedeeltelijk van beton.
De vloer van de verdieping is van hout. De kozijnen zijn van hardhout en voorzien van
dubbel glas. De kap is in 1984 vervangen, heeft nu isolatieplaten en is gedekt met
pannen.
De woning wordt door een combiketel van Valiant 2010 verwarmd.
De bovenverdieping is in 2004 verbouwd.
Indeling:
Begane grond:
Entree (granieten vloer) trap naar verdieping, keuken met zicht op het erf (2006).
bijkeuken met kelder, toilet, woonkamer met openslaande deuren naar terras, eenvoudige
badkamer met douche en bad.
Verdieping: Overloop, toilet, 2 slaapkamers en een grote slaapkamer.
Zolder niet bereikbaar.
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Bedrijfsgedeelte achter woonhuis
Gebouwd rond 1940, onderheid, opgetrokken uit steens muren met een vlakke
betonnen vloer en geheel bezolderd.
Toegankelijk door middel van een kanteldeur en een aparte deur voor het toilet in de
achtergevel en via een loopdeur in de zijgevel.
De oppervlakte is circa 120 m2.
De nokhoogte is circa 7,5 meter en de goothoogte circa 2,75 meter.
Deze ruimte is verhuurd, huurder wil eventueel blijven.
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De ligboxenstal
-

-

-

Bouwjaar
Oppervlakte
Fundering:
Mestopslag
Mestopslag capaciteit

1980
Verlengd in 2012
640 m2
448 m2
onderheid
onderheid
onder boxen en roosters
geheel onderkelderd
600 m3
550 m3
Totaal 1150 m3 (is 1 put)
Wanden
spouwmuren
beton/ gaas/ rolgordijn
Spanten
houten spanten
stalen spanten
Dak
asbest golfplaten (open nok) asbestvrije golfplaten
Het betreft een 1 + 1 rijige stal met een zelfsluitend diagonaal voerhek, 3 strohokken
met zelfsluitend voerhek (2 achterin en 1 voor in de stal), 119 boxen.
De melkstal (2007) is een 2 x 8 visgraat, merk De Laval, de wanden betegeld, vloer
beton, automatische afname met melkmeting en handmatige krachtvoerverstrekking.
Melkkoeltank van 10.000 kg 2008, De Laval.
Mestrobot 2013.
Een mooie stal met veel licht en lucht, een goed klimaat .
3 Krachtvoerboxen, merk De Laval.
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De jongveestal
-

Bouwjaar: 1995.
Oppervlakte: circa 287 m2.
Fundering: een gestorte put van 400 m3.
Bouwaard: spouwmuren voor- en achtergevel, gegalvaniseerde stalen spanten, half
steens muren en een asbestvrij dak.
Goothoogte van circa 2,25 meter.
Nokhoogte van circa 4,75 meter.
Inrichting: 1 + 1 rijig; 37 boxen voor jongvee en 2 groepshokken.
Strozolder circa 18 ml.
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Garage / opslagruimte
-

Bouwjaar: 1975 /1995.
Oppervlakte: circa 120 m2 (24 x 5 m).
Fundering: niet onderheid.
Bouwaard: half steens muren en damwand met stenen voet.
Goothoogte van circa 2,00 meter.
Nokhoogte van circa 3,50 meter.
Inrichting: garage en opslagruimte (verhuurd).
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Varkensschuur I
-

Bouwjaar: 1970 / 1980.
Oppervlakte: circa 276 m2 (29 x 9,5 m).
Fundering: onderheid.
Bouwaard: gemetselde put, spouwmuren, geïsoleerde kap met asbest golfplaten.
Goothoogte van circa 1,80 meter.
Nokhoogte circa 3,5 meter.
Inrichting: buiten gebruik, behalve laatste deel, daar zijn 8 kalverenboxen in
gesitueerd.
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Varkensschuur II
-

Bouwjaar: 1987.
Oppervlakte: circa 153 m2 (9 x 17 m).
Fundering: onderheid.
Bouwaard: spouwmuren, B2 blokken, put met inhoud van circa 160 m3 waarvan 100
m3 voor opslag rundveedrijfmest, geïsoleerde kap met asbest golfplaten.
- Goothoogte van circa 2,25 meter.
- Inrichting: verhuurd voor opslag.
- Geen varkensrechten.
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De machineberging
-

Bouwjaar: 1985.
Oppervlakte: circa 100 m2 (11 x 9 m).
Fundering: u-ring onderheid.
Bouwaard: stalen spanten met damwand op stenen voet, betonklinker vloer, asbest
golfplaten.
- Goothoogte van circa 4,00 meter.
- Nokhoogte van circa 4,50 meter.
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DIVERSEN
-

-

Kunstmestsilo van 10 ton.
3 losse krachtvoersilo”s van respectievelijk 12, 8 en 5 ton.
2x silo boven melkstal.
Sleufslilo van beton en onderheid, afmeting 5,20 m x 20 m.
3 kuilplaten van beton, afmetingen: 8 m x 30 m, 7 m x 30 m en 16 m x 30
m (helft met zand verhard).
Plaat, afmeting 15 m x 25 m.
Kavelpad van beton 350 m.
Stroom 3 x 50 ampere.

Betalingsrechten
Over 2017 zijn aan betalingsrechten toegekend, 46 stuks tegen een waarde
van € 16.000,- totaal.
Milieuvergunning en NB vergunning aanwezig voor:
130 stuks melkkoeien en 85 stuks jongvee.
Fosfaat:
Het bedrijf heeft een beschikking 4.768 kg fosfaat, (bij overdracht van het
fosfaat wordt er 10 % gekort).
De herinrichtingsrente: € 2.878,15 (totaal), eindjaar 2019.

16

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 286, groot 92,610 m2
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 287, groot 90,060 m2
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 423, groot 17,400 m2
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 441, groot 33,220 m2
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 443, groot 33,140 m2
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 994, groot 28,380 m2
Gemeente Kockengen, Sectie E, nummer 1043, groot 97,015 m2
Totaal groot 39.18.25 hectare.

De gemeten maat van de percelen bedraagt totaal 35,38 hectare.
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LANDERIJEN

Het betreft mooie percelen om te beweiden en te bewerken vanwege de
overwegend goede verhouding lengte breedte.
Verkoper wil eventueel de percelen aan de overkant van de weg en aan
de Schutterskade verhuren aan de toekomstige eigenaar.
De reguliere pacht ligt op circa 1,5 km en het betreft ruim 11 hectare,
gemeten maat is 10,01 hectare, deze pacht is eventueel over te dragen
aan de nieuwe eigenaar.
Totale kleigrond 14,87 hectare en veen 30,52 hectare, in verband met
gebruiksruimte stikstof.
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LIGGING EN OMGEVING
De boerderij is gelegen op korte afstand van de kern van Kockengen en
Breukelen, het station van Breukelen is met de fiets goed bereikbaar.
Portengen ligt centraal in het “Groene Hart” op korte afstand van de A2 tussen
de grote steden Amsterdam en Utrecht en de kleinere stad Woerden en het
dorp Breukelen. U bent binnen 5 autominuten op de A2.
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BESTEMMINGSPLAN GEGEVENS
Het geheel heeft de bestemming “Agrarisch met waarden” met dubbel
bestemming “Waarde – Archeologie 2’ volgens het bestemmingsplan
“Landelijk Gebied West” van de gemeente Stichtse Vecht.
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VERKOOPPROCEDURE
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. Ons
telefoonnummer is (0182) 38 30 38. Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw
reactie, positief of negatief, die horen wij graag van u!
Hoofdlijnen bij de verkoopprocedure:
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.
2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle overige
voorwaarden,zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.
3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt geaccepteerd, geldt dit
voor een periode van maximaal 4 weken.
4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden opgenomen: Koper
verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) meer dan 5 jaar oud zijn, wat inhoudt
dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe
woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas,
de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 (van de koopakte) omschreven (woon) gebruik
en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en
onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.
5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en
onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende en lijdende
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
Baten en lasten worden door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.
6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door koper
bij ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage van 10 % van de
koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze
bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.
7. Eventueel bijgevoegde plattegronden, tekeningen en schetsen zijn slechts indicatief.
8. Indien van toepassing (bij grond): het jacht- en/of visrecht kunnen zijn verhuurd.
9. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na een uitgevoerd
grond- en/of grondwateronderzoek met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor
rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.
10. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen overeenstemming
bereiken over de splitsing van de koopsom.
N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de situatie vereist,
kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig zijn genoemde hoofdlijnen
nader uit te werken in de koopakte/ akte van levering.
Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden en/of
onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.
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Mocht u na het zien van deze verkooppresentatie interesse hebben om meer informatie
te ontvangen over dit object melkveebedrijf Portengen 9 te Kockengen neem dan
contact op met ons kantoor. Hier hebben wij aanvullende informatie voor u beschikbaar.
Aan onvolkomenheden in de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend. Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van gunning door
verkoper.
Uw NVM makelaar:
Harold J.G. van Rooij RMT
(0182) 38 30 38
(06) 51 41 99 56
h.vanrooij@schep.nl

Binnendienst
medewerkster:
Wilma A. Dogterom
(0182) 38 30 38
w.dogterom@schep.nl

