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Kernkwaliteiten:

-Uniek in de zin van plenty mogelijkheden

-Goed onderhouden met behoud van authentieke 

elementen

-Woonboerderij met een ziel

-Lekker buitengevoel en toch niet in the middle of 

nowhere

-Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Oplevering : in overleg

Woonboerderij 
‘De Teenhoeve’

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige woonboerderij.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Makelaar Alex Peters, T 0653 67 82 12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lekkerkerk C 10474, groot 550 m2

Lekkerkerk C 10475, groot  472 m2

Lekkerkerk C 5442, groot  1.176 m2

Totaal groot  2.198 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 

gemeente Krimpenerwaard,

vastgesteld 24-4-2018

Bestemming: Wonen



Met plezier bieden wij u dit “pakhuis” van mogelijkheden aan. Ga maar na:  443 

m2 woonoppervlakte met nog eens 55 m2 multifunctionele ruimte, een totale 

inhoud van 2.052 m3, dit alles gesitueerd op maar liefst 2.198 m2 eigen grond, 

buiten de kern van Lekkerkerk, met de rivier De Lek als overbuur. 

Een beschrijving geven is mogelijk, maar zoveel beter is het om de sfeer te komen 

proeven tijdens een bezichtiging waarvoor we je ook graag uitnodigen.



Indeling begane grond

Entree, toilet, opkamer, grote woonkamer met open haard, keuken, werkkamer, 

grote multifunctionele ruimte met houtkachel, badkamer met bad met ingebouwde 

televisie en inloopdouche, studio met houtkachel, keuken en badkamer, halletje, 

werkplaats, garage, tuinkamer met houtkachel, badkamer en keuken met open-

slaande deuren naar de veranda aan de achterzijde.
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Eerste verdieping

Aan de voorzijde (dijkkant) grote slaapkamer met inloopkast en luxe open badka-

mer, slaapkamer met dakramen en een dakkapel met, daaronder opbergruimte, 

trappenhuis, serre en vides, overloop, slaapkamer achterzijde met 2 dakramen en 2 

ramen in de achtergevel en een dakkapel.



Tweede verdieping: slaapkamer achterzijde, 1 raam in de achtergevel, bereikbaar 

via open trap, vliering/opbergruimte.
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Perceel

Tuin voor, naast en achter het huis, stalletje, kippenhok, 

houthok en 4 parkeerplaatsen.

Een boomgaard achter het huis.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

T 0653 67 82 12

E a.peters@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


