
E e w e g  5 1 - 5 3

O u d e n h o o r n

Paardenbedrijf met veel faciliteiten en luxe woonhuis 
op bijna 6,5 ha



In het kort

42 paardenboxen (waarvan 5 ponystallen)

2 binnenrijbanen (20x40) en 1 buitenrijbaan (20x60) met goede bodems 

Longeercirkel, 6-paards stapmolen, 3 ruime paddocks 

Kantine, keuken en sanitaire voorzieningen

4,7 ha weide

Luxe woonhuis met 4 slaapkamers (ca. 215 m2)

Zelfstandige studio/appartement van ca. 54 m2

Veel schuurruimte die multifunctioneel te gebruiken is

Fraaie landelijke ligging

Zeer compleet paardenbedrijf met luxe woonhuis, zelfstandig appartement en schuren





Geheel gebouwd in 1997.

Fraai en zeer compleet geheel. Aan de lange zijde bevinden zich 27 stallen, waarvan 23

paardenboxen en 4 ponyboxen.  De stalgang is licht en ruim. Dit maakt het een fijne

verblijfsplaats voor zowel mens als dier. 

 

Binnenrijbaan van 20 x 40m met Agterbergbodem. De rijbaan is buitenom  bereikbaar en

binnendoor vanuit de stalgang.  Bij slecht weer is dus alles intern bereikbaarbaar. Op de kopse

kant van de rijbaan bevinden zich nog 6 paardenboxen (waarvan 1 kleinere ponybox). Deze

staan niet in directe verbinding met de rijbaan. Voor deze stallen is voldoende

bewegingsruimte om bijv. te poetsen en te zadelen. Ook staan hier losse zadelkasten voor het

opruimen van spullen en tuig. 

 

Boven deze 6 paardenstallen bevindt zich een bergruimte en een ruime kantine met bar en

keuken. Vanuit hier is er zicht op de rijbaan en het erf. Verder zijn er toiletten en een

doucheruimte voor bezoekers.

 

Aan de lange gang met paardenboxen bevindt zich een zadelkamer met kasten. 

Tevens zijn er 3 poetsplaatsen, waarvan 1 voorzien van water om af te spuiten en 1 met

solarium. Zo biedt dit complex alles wat nodig is voor een goede verzorging van de paarden.

 

Rijhal, kantine en stallencomplex 1
 









Rijhal en stallencomplex 2

Deze hal is gebouwd in 2009 en is voorzien van een rijbak van 20 x 40m voorzien van eb- en

vloedbodem. Verder bevinden zich achter de rijbaan 9 luxe, ruime paardenstallen (formaat 3 x

4m). Vanuit de stalgang is er direct toegang tot de rijbak en richting de weilanden. 

 

Tevens is deze loods voor een deel ingericht voor opslag van hooi, stro en overig materieel.

 

Voor de hal is voldoende (verharde) parkeerplaats voor auto's en paardentrailers. Het

stallencomplex heeft een eigen opgang vanaf de Eeweg, los van de woning.

 

 







Buitenrijbaan (20 x 60m) met Agterberg toplaag en drainage. Afgezet met witte

dressuurhekjes en voorzien van verlichting. Aangelegd in 1997.

Stapmolen (1997) voor 6 paarden. Bestraat met klinkers.

Longeerbak voorzien van eb- en vloedbodem en volledig omheind met hekwerk

afgewerkt met rubber matten voor een optimale veiligheid van het paard tijdens het

longeren.

3 ruime zandpaddocks

3 mestplaten

Erfverharding met klinkers en stelconplaten

Achter de stallen en binnenrijbanen bevinden zich nog diverse paardenfaciliteiten. Hierdoor is

dit bedrijf een fraai en zeer compleet paardencomplex met alles om actief de paardensport te

bedrijven, van recreatieruiter tot wedstrijdruiter op het hoogste niveau. 

 

 

 

 

 

 

Buitenterrein







Weiland

Achter de bebouwing ligt een ruim perceel grasland. Een deel van het land is ingedeeld in

kleinere stukjes voor individuele beweiding. Het achterste gedeelte van het land wordt

gebruikt als hooiland en voor groepsweidegang.

 

In totaal bedraagt de hoeveelheid grasland 4,7 ha. 



Woonhuis 

Zeer ruim woonhuis met 4 slaapkamers. De woning is in 1923 gebouwd. In 2006 is de

bovenverdieping geheel verbouwd en in 2012 de benedenverdieping. 

 

De woning is vooledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en sfeervolle houthaard

op de begane grond en airconditioning op de verdieping. Zo is het in alle seizoenen heerlijk

aangenaam wonen. 

 

Indeling:

Begane grond: entree. In de hal heeft u toegang tot een bijkeuken en toilet. Vervolgens komt u

in de zeer ruime woonkamer. Door de 4 openslaande deuren naar de tuin heeft u wijds uitzicht

en komt er veel licht binnen. De afwerking is bijzonder sfeervol, modern, maar toch ook

landelijk. De open keuken is van alle apparatuur voorzien. 

 

Verdieping:

Overloop met toegang tot 4 slaapkamers en een ruime badkamer. De badkamer is voorzien

van ligbad, inloopdouche, toilet en wastafel. Een van de slaapkamers heeft direct toegang tot

de badkamer. 

 

Bergvliering bereikbaar middels vlizotrap. 

 











Appartement/mantelzorgwoning

Achter de woning bevindt zich een aparte woonruimte van circa 54 m2. Deze is in 2005

verbouwd en is thans in gebruik als (zelfstandige) mantelzorgwoning.

 

Indeling: 

entree met gang. Separaat toilet. Badkamer met douche en wastafel. Slaapkamer.

Berging/vaste kast. Woonkamer met keukenblok en openslaande deuren naar de tuin.

 

 

 



Ruime wagenloods van 15 x 32m. Gebouwd in 2003. Is in gebruik als opslag. Goede

bouwkwaliteit.

Machineloods uit 1970. In gebruik als werkplaats en opslag. Is voorzien van nieuwe deuren.

Voor het overige eenvoudig, maar voldoende bouwkwaliteit. Asbestvrij.

Buitenboxen (9 stuks) bij de woning. Deze zijn in 1987 gebouwd van hout. Diverse formaten

stallen. Kwaliteit is matig, wel asbestvrij.

Op het terrein tussen het woonhuis en het paardenbedrijf bevinden zich nog een aantal

opstallen, te weten:

Overige opstallen
 



Plattegronden





Bestemmingsplan



Ligging



Verkoopprocedure

Naar aanleiding van de bezichtiging en de brochure 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 in beginsel

voor een periode van maximaal 6 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 xx 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

 

er


