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S t o l w i j k

Melkveebedrijf met 47 ha huiskavel



In het kort

47 hectare land, aaneengesloten

Landelijke ligging

Moderne ligboxenstal met 2x10 zij-aan-zij melkstal

Ruime werktuigenloods en kapschuur

Woonhuis met 4 slaapkamers

Totale mestopslag: 3550 m3

 

 





Nieuw gebouwde ligboxenstal (2012):

Onderheid en volledig onderkelderd (2450 m3 mestopslag). Voorzien van gegalvaniseerde

spanten. Dak van golfplaten (asbest-vrij). Open wanden voorzien van stalgordijnen vanaf ca.

1.50m hoog. Zwevende R-boxen, zelfsluitende voerhekken en roterende koeborstel. 107

ligboxen.
 
Melkstal (2012):

DeLaval 2x10 (uitbreidbaar naar 2x12), zij-aan-zij, voorzien van koeherkenning bij de

selectiepoort (2018), rubberen vloeren en handmatig voersysteem. Druppelsysteem voor

roosterbevochtiging (2018). Alle bijhorende machines bevinden zich onder de grond en zijn

goed te benaderen voor onderhoud.
 
Oorspronkelijke ligboxenstal (1990):

Gefundeerd op heipalen en gheel onderkelderd (500m3 mestopslag). Gegalvaniseerde stalen

spanten en houten gordingen. ABC-dakplaten met lichtkoepelnok. De stal is voorzien van

luchtkleppen aan de zijkant. De wanden bestaan uit metselblokken en zijn uitgevoerd in

spouw. 1 stierhok, 33 koeien ligboxen en 31 jongvee boxen.
 
Voormalige melkstal/lokaal:

9 eenlingboxen, hooizolder. Toilet. Verdeelgroepenkast, bronbemaling en boiler.
 
Tanklokaal:

DRU-melktank (12.000 liter), 2 boilers, aansluiting voor krachtstroom.

 

 

Ligboxenstal/melkstal

 







Woonhuis (1972)

Eenvoudig, maar ruim woonhuis (circa 146 m2). Op de begane grond bevindt zich een ruime

woonkamer en een ruime woonkeuken voorzien van houtkachel. Tevens zijn er twee

slaapkamers en een badkamer met toilet, wastafel en douche.

Op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers, een ruime overloop en zeer veel bergruimte. 

De woning is deels voorzien van dubbel glas. 

 

Vanuit de woning is er een passage naar de achterliggende schuur. Hier bevindt zich de CV-

ketel. In het eerste deel van de schuur bevindt zich nog een ruimte die bruikbaar is als kantoor

en is tevens een opstelplaats voor wasmachine en ander witgoed. Hier is ook een ingang naar

de inpandige garage. 

 

De woning is voorzien van een fraaie voortuin en ook aan de achterzijde bevindt zich een fijne

afgesloten tuin.









Huisstal/schuur

 

 
Achter de woning bevindt zich de voormalige grupstal (1972). De stal is deels onderheid en is

thans in gebruik als schuur/berging. Met een formaat van circa 30m x 10m bevindt zich hier

enorm veel bergruimte. 

Intern bevindt zich hier nog een garage, welke met een kanteldeur vanaf de zijkant van de

schuur te betreden is. Aan de woningzijde bevindt zich nog een ruimte met opstelplaats voor

o.a. een wasmachine en een ruimte die bruikbaar is als bijvoorbeeld kantoor.



Loods (ca. 1994) van 12m x 10m. Onderkelderd (100m3 opslag). Voorzien van

gegalvaniseerde stalen spanten op palen gefundeerd. Vloer van beton en gedeeltelijk puin.

Asbestvrij. Wanden van steen en damwandprofiel. Voorzien van stroom, krachtstroom en

water. Grote schuifdeuren.

Werktuigloods

 



Kapschuur (2012) van 25m x 10m.

Metalen spanten, bodem van puin en asbestvrije dakplaten. 

Kapschuur



Voormalige varkensschuur

 

 

Voormalige varkensschuur (1986) van circa 27m  x 10,5m. Voorzien van 500 m3 mestopslag.

Gedeeltelijk in gebruik voor opslag stro en 6 eenlingboxen voor kalveren. 



Oude schapenschuur achter de woning (circa 8m x 9m)

Oude varkensschuur in slechte staat (circa 10m x 32m)

Geitenwei

Kuilplaten

Voersilo's

Overige opstallen

 



Plattegronden





Bestemmingsplan

Bestemmingsplan: Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist)

Gemeente Krimpenerwaard

Vastgesteld op 15-12-2015

 

Enkelbestemming: Agrarisch

Enkelbestemming: Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden

 



Grondsoort

Bron: www.boerenbunder.nl



Ligging



Overige informatie

Jacht- en visrecht zijn verhuurd

 

 

 

Informatie in het kader van Wet Natuurbescherming:

De maximale dieraantallen en diersoorten zijn als volgt toegewezen:

 



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:  Johan Schep

 


