
Camping en vakantiehuis op unieke locatie

T u s s e n w e g  9

O u d e n h o o r n



In het kort

Fijne gezinscamping

Ruim vakantiehuis

6 chalets/stacaravans

40 zeer ruime campingplaatsen

Moderne sanitairvoorzieningen (2018)

52 zonnepanelen en zonneboiler (1000 liter)

Diverse speelplekken, recreatieruimte en zwembad

Fraai aangelegd voedselbos

Fantastische ligging in de natuur, nabij het water, maar ook dichtbij

Rotterdam

Meerdere ruime schuren/opstallen

Goedlopend bedrijf met goede recensies 

Totale perceel bedraagt bijna 3 hectare 

 



Welkom op camping Zonnehoeve! 

 

Met  veel genoegen bieden wij u deze ruime en rustig gelegen familiecamping aan. 

De camping heeft 40 zeer ruime (>100 m2) campingplaatsen met ieder een eigen stroomaansluiting en is

voorzien van nieuwe sanitaire voorzieningen (2018) bestaande uit 5 douches, 4 toiletten, 2 wascabines

en 6 wasbakken. Op dit moment wordt alles 100% verwarmd door zonne-energie. 

Op de velden zijn diverse speelplekken ingericht voor de kinderen, er is een ingerichte recreatieruimte en

een zwembad. Doordat de camping thans ecologisch wordt beheerd is er sprake van een rijke flora en

fauna. Dit geeft de gasten een echte natuurbeleving. 

 

Bij de camping is er tevens een heerlijk vakantiehuis met eigen ingang, omheinde tuin en terras. Er is een

eetkeuken, woonkamer en twee slaapkamers en een badkamer. Op dit moment is het huis ingericht voor

6 personen.  Het huis is in 2014 gerenoveerd en heeft een nieuwe badkamer en keuken. 

 

Op het terrein bevinden zich diverse fruit- en notenbomen. Achter op het terrein is een voedselbos

aangelegd en een kruidentuin. Tevens zijn hier diverse bloemen gezaaid ter ondersteuning van bijen en

overige insecten.

 

Ten slotte zijn er nog een aantal ruime schuren die op diverse manieren bruikbaar zijn. 

 

Kijk ook vooral op de website van de camping www.svrcampingzonnehoeve.nl voor meer informatie en

Booking.com (Vakantiehuis De Groene Specht te Oudenhoorn) voor reviews. 

 

 





















Plattegrond

Begane grond hoofdgebouw

 en vakantiehuis



Plattegrond

Eerste verdieping hoofdgebouw

 



Plattegrond

Tweede verdieping vakantiehuis

 



Plattegrond

Chalet/stacaravan



Kadastrale kaart

Gemeente Oudenhoorn, Sectie A, nummer 2893, groot 9.450 m2

Gemeente Oudenhoorn, Sectie A, nummer 3315, groot 19.620 m2



Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Buitengebied West, Gemeente Nissewaard

Vastgesteld: 07-12-2016

 

Voorste gedeelte:

Enkelbestemming: Recreatie - Verblijfsrecreatie 2

Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 6

Maximum aantal wooneenheden: 1

 

Achterste gedeelte:

Enkelbestemming: Agrarisch met waarden - Waardevolle openheid

Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 6

 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl



Locatie

Oudenhoorn is gelegen op Voorne-Putten. Dit is het eerste eiland onder Rotterdam. In de directe nabijheid

liggen de zee, strand en duinen tussen Rockanje en Oostvoorne, maar ook de historische vestingssteden Brielle

en Hellevoetsluis. U kunt hier ook heerlijk genieten van de rust en ruimte in de natuurgebieden Bernisse en

Beningerslikken.

 

De hele omgeving rond de camping is voorzien een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden. En het

dichtstbijzijnde strand is op slechts 5km. Op enkele minuten lopen van de camping komt u al in de natuur. De

omgeving is ook een walhalla voor vogelliefhebbers. 

 

De camping zelf ligt praktisch aan het Haringvliet. Dit maakt onderdeel uit van het grootste natuurgebied van

Nederland; de NLDelta (zie www.nldelta.nl). Door de gedeeltelijk open sluizen zwemmen er zelfs weer

zeehonden in het Haringvliet en vanuit Duitsland is er onder meer zalm uitgezet dat eveneens haar weg zal 

vinden naar dit water. Kortom, een uniek

ecosysteem dat in de toekomst ook

steeds verder zal worden uitgebreid en

een grote rol zal spelen in het toerisme

binnen de regio.

 

Samengevat; de camping ligt in een

ideale omgeving voor een brede

doelgroep aan vakantiegangers met voor

elk wat wils. Natuur, strand, historische

stadjes, sport en cultuur bevinden zich

allemaal op steenworp afstand.



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 15 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)

 


