
R o n d e h o e p  W e s t  7 0

O u d e r k e r k  a / d  A m s t e l

Melkveebedrijf met 48 ha huiskavel



In het kort

Ruim 48 hectare, huiskavel om het erf

Zeer fraaie landelijke omgeving (in de Randstad)

Mooie boerderij met dubbele bewoning

Ligboxenstal , 1988 met ruimte voor 80 GVE

Werktuigenloods,  640 m2 

Loods, caravanstalling,  610 m2 

Vaarwater de Amstel

3.160 kg fosfaat (bruto)





Bouwjaar 1988, 

36 x 21m  oppervlakte 756 m2

2 + 1 rij    71 boxen ruimte voor 80 

Voerschuif,  2 krachtvoerboxen

Gestorte mestkelder van 1100 m3

Stalen spanten, stenen muren, asbest golfplaten

Roosters geruwd 

2 x 4 visgraat

Melktank 6.000 liter

Ligboxenstal/melkstal

 





Bouwjaar 2006 

ca 18 x 35 m  oppervlakte 640 m2

Ringbalk onderheid

Stalen spanten, damwand wanden, asbestvrije golfplaten

Vloer van gebroken puin, eenvoudig in te maken. 

Twee toegangsdeuren met gordijndoeken

Werktuigloods 1

 

 



Bouwjaar 2000

40 x 15 m; oppervlakte 600 m2 

Ringbalk onderheid

Stalen spanten, damwand wanden, asbestvrije golfplaten

Stelconplaten vloer

Zeven grote roldeuren

Werktuigloods 2

 

 



Woonhuis

 
Bouwjaar 1884 

Steens muren met voorzetwanden

Beschoten kap met dakpannen

Kunststof kozijnen met dubbel glas

Centraal verwarmd, het voorhuis heeft losse kachels

Voorhuis wordt thans verhuurd

* er zijn geen foto's van het voorhuis opgenomen in de brochure











Plattegronden



Voorhuis



Kadastraal overzicht

Gemeten maat: 44,3 ha



Bestemmingsplan

Beheersveroordening De Ronde Hoep

Gemeente Ouder-Amstel

Vastgesteld op 25-09-2014

 

Enkelbestemming: Agrarisch

Enkelbestemming: Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden

 

Besluit vergunning in het kader van Natuurbeschermingswet:



Grondsoort

Bron: www.boerenbunder.nl



Ligging



Overige bijzonderheden

Het object valt buiten buiten beschermd natuurgebied (Natura 2000/EHS).      

Zie kaart.



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: Harold van Rooij (06 - 51419956)

 


