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S c h a l k w i j k

Prachtige woonboerderij met paardencomplex, bestaande uit een
buitenrijbaan, een binnenrijbaan, 22-tal boxen, stapmolen,

gastenverblijf en weiland, totaal groot 16.380 m2 



In het kort

22 paardenboxen 

1 binnenrijbaan (20x40) en 1 buitenrijbaan (20x60) met Agterberg bodem

Stapmolen 

Totaal op 16.830 m2

Woonoppervlakte 238 m2

Achterhuis ingericht met 5 luxe paardenboxen

Gastenverlijf circa 27 m2

Schuur naast boerderij circa 160 m2, mogelijk B&B of atelierruimte

Fraaie landelijke ligging

Zeer compleet paardenbedrijf met prachte woonboerderij en gastenverblijf





De binnenrijhal is 20 x 40 m met daarnaast een opslagmogelijkheid voor hooi, stro, trailers en

onderhoudsmaterieel. De totale oppervlakte is circa 1.200 m2.

Rijhal





Buitenrijbaan

Er is een buitenrijbaan met verlichting aanwezig van 20 m x 60 m met een Agterberg bodem.





Deze ruime stal van circa 503 m2 bevinden zich 17 boxen

Paardenstal





Achterhuis met 5 luxe paardenboxen

Het achterhuis  is thans ingericht met 5 luxe paardenboxen. 

De oppervlakte van het achterhuis is circa 104 m2.





Prachtige woonboerderij

Het totaal is gelegen op 16.380 m2 eigen grond, voor de echte liefhebbers die de combinatie

zoeken van wonen en het houden van paarden, bedrijfsmatig of als hobby. 

Het object  ligt aan de rand van natuur en toch  zijn de voorzieningen op geringe afstand.

Gelegen in de nabijheid  van Houten en Utrecht.

Culemborg ligt direct aan de overkant van de Lek ( 2 minuten met de pont)  De woonboerderij

en zijn schitterende ligging geven een constant gevoel van  het heerlijke leven in het

buitengebied.

 

Het is een uitdaging om het geheel te omschrijven, dit is echt een object wat je moet ervaren.

Vanaf de Lekdijk is het complex bereikbaar via een eigen oprit en bereikt u het erf middels een

elektrisch hek. De riet gedekte woonboerderij combineert comfort met authenticiteit.

 

De indeling van de woonboerderij
Begane grond: entree, hal, ruime woonkamer van circa 53 m2,  het hart van de boerderij wordt

gevormd door de woon-/eetkeuken van circa 30 m2. Dan is er nog een kamer, c.q.

kantoorruimte van circa 12 m2 en een hal met toilet en bijkeuken die de verbinding vormt met

het achterhuis.

















Schuur naast de boerderij

Naast de boerderij staat een schuur die matig is onderhouden van circa 160 effectieve m2,

maar die prachtig zou kunnen dienen als verblijf voor B&B of atelierruimte of vul maar in.



Op het terrein staat nog een gastenverblijf van circa 27 m2 en een

traningsmolen.



De resterende grond wordt gebruikt als paardenweides.



Omgeving





Plattegronden

















Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk, gemeente Houten,

vastgesteld 30-8-2017.

Bestemming:  Bedrijf



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:  Alex Peters


