
W e l l e p o o r t  3 a

B e r k e n w o u d e



In het kort

6 paardenboxen binnen

2 tot 4 ponyboxen buiten

20 x 40 all weather tuft bodem (voorzien van verlichting)

2 poetsplaatsen inclusief solarium

Zadelkamer met afsluitbare kasten

Verblijfsruimte met volledige keuken

Verblijfsruimte met toilet en keukenblok

Overdekte opslag voor bijv. stro/hooi/tractor naast de schuur

Toilet

Ruime bergzolder

Tuinhuisje met zicht op de paardenbak

Weiland

Terrein middels hekwerk goed afsluitbaar

Voldoende parkeergelegenheid voor auto's en trailers



In het buitengebied nabij Berkenwoude ligt deze kleinschalige, maar complete paardenhouderij. 

 

Het pand (circa 20m x 10m) is in goede staat en voorzien van 6 paardenboxen. Aan de voorzijde van de

schuur is een verblijfsruimte met toilet, keukenblokje en meterkast. Er is een zadelkamer met afsluitbare

zadelkasten en separaat een afgesloten ruimte voor bijvoorbeeld voeropslag. Halverwege het gangpad

zijn er 2 ruime poetsplaatsen waarvan 1 voorzien van solarium. Aan de achterzijde is een ruime kantine

met volwaardige keuken. Vanuit hier is er ook uitzicht op het achter terrein en rijbak. Het pand beschikt

ook over een beloopbare opbergzolder over de volledige lengte van het pand.

Naast de stal bevindt zich een overdekte opslag voor bijvoorbeeld hooi en stro, maar hier kan ook een

trekker gestald worden.  Aan de achterzijde bevinden zich nog enkele eenvoudige ponyboxen. 

 

Achter de stal is een ruim buitenterrein dat op diverse manieren gebruikt kan worden. Daarachter bevindt

zich een 20m x 40m buitenrijbaan met All Weather tuftbodem. De rijbak is ook verlicht. Naast de rijbak

staat een tuinhuis, van waaruit je prima zicht hebt op de rijbaan. Aan de zijkant van het perceel bevindt

zich een stuk weidegrond.

 

Op het terrein is ruim voldoende plek om auto's en trailers te parkeren. De totale oppervlakte bedraagt

5.230 m2.

 

De locatie ligt op zeer korte afstand van zowel Berkenwoude als Gouderak. Vanuit Gouda is de stal

bereikbaar in slechts 15 minuten.

 

Vraagprijs: € 195.000,- k.k.

 





















Plattegrond



Kadastrale kaart

Gemeente Berkenwoude, Sectie A, nummer 1923, groot 4.680 m2

Gemeente Berkenwoude, Sectie A, nummer 81, groot 550 m2



Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Buitengebied, deelgebied Achterbroek

Gemeente Krimpenerwaard

Vastgesteld: 28-11-2017

 

Enkelbestemming: agrarisch met waarden

Dubbelbestemming: waarde - archeologie 2

 

 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl



Locatie



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.



Neem voor meer informatie of het maken van een

bezichtigingsafspraak contact met ons op!

 

 

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN Schoonhoven

schoonhoven@schep.nl

0182-383038

 

Verkopend makelaar: Alex Peters (06 - 53678212)

 


