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KERNKWALITEITEN

•�perfect�onderhouden�

•�perceelgrootte�totaal�14.688�m2�

•�woonoppervlakte�circa�225�m2

•�Inhoud�circa�734�m3

•�fraai�aangelegde�tuin�rondom���

•�prachtige�vrije�ligging�

•�beleving�van�licht,�rust�en�ruimte

•�Ideaal�pand�voor�mensen�van�het��buitenleven�

•�Instap�klaar�object�voor�de�paardenliefhebber

Vrijstaande woonvilla

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�vrijstaande�woonvilla

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�06�53�67�82�12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Bergambacht C 4706, groot 14.688 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Buitengebied 2011,

vastgesteld 13-12-2011

Bestemming: Wonen





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Tussen Bergambacht en Schoonhoven, 

in het buitengebied gelegen, bieden wij 

u een schitterend vrijstaande woonvilla 

aan met bijgebouwen en een mooi ruim 

perceel eigen grond van 14.688 m2. 

De  woning is in 1994 en 1999 ver-

nieuwbouwd en is perfect onderhou-

den, waar je ook kijkt er zijn overal 

prachtige uitzichten. 

INDELING BEGANE GROND 

Je komt binnen in een ruime entree, 

sfeervolle en ruime living van circa 63 

m2 met prachtige openhaard voor de 

winteravonden, een complete keuken 

van het merk Bulthaup, een bijkeu-

ken, toilet en een ruime slaapkamer 

van circa 27 m2  met aansluitend een 

badkamer, voorzien van ligbad, stoom-

cabine en vaste wastafel.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



INDELING EERSTE VERDIEPING

Ruime overloop, twee ruime slaapkamers van circa 22 m2, waarvan één met eigen 

douche gelegenheid met toilet, verder is er een zeer ruime kamer van circa 27 m2 

aanwezig die thans wordt gebruikt als kantoorruimte, verder nog een aparte dou-

che gelegenheid met toilet voor deze verdieping en diverse handige inloopkasten .









BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De bijgebouwen bestaan thans uit een berging, garage voor 

twee auto’s, twee paardenboxen en een authentieke rietge-

dekte hooiberg.

Achter de bebouwing is een buitenrijbaan aanwezig van 40m 

x 20m met een orginele  Agterbergbodem. Tevens een mooi 

perceel weiland. 

Kortom een heerlijke, landelijke locatie met winkels, scholen 

(basis- en voortgezet onderwijs) en overige voorzieningen 

in de directe nabijheid (Bergambacht en/of Schoonhoven) en 

toch zeer centraal in de Randstad gelegen, op korte afstand 

van Gouda, Rotterdam en Utrecht, in het Groene Hart van 

Zuid-Holland.  

De huidige bewoners zijn paardenliefhebbers, maar uiteraard 

is dit object voor vele andere hobbies geschikt.

Het bijgebouw heeft een oppervlakte van circa 68 m2 en de 

hooiberg is circa 36 m2.

Dit is een object waar je de sfeer moet gaan proeven en we 

nodigen je van harte uit om hier een afspraak voor te maken.



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 / www.landelijkwonen.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.


