
VROONWEG 2
ACHTHUIZEN



Kernkwaliteiten:

•�Zeer�goed�onderhouden�geheel�

•�Fraai�woonhuis

•�Woonoppervlakte�232�m2�en�21�m2�overige�ruimte

•�Inhoud�circa�967�m3

•�Circa�600�m2�bedrijfsruimte�met�eigen�toegang

•�Het�geheel�heeft�een�bedrijfsbestemming

•�Zeer�landelijke�en�vrije�ligging

•�Op�30�min�afstand�centrum�Rotterdam�

Bedrijfswoning met loods

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�luxe�bedrijfswoning�

met�loods�van�600�m2..

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
Oostflakkee M 239, groot , 9.540 m2

Oostflakkee M 504, groot  2.180 m2

Totaal groot 11.720 m2

Bestemmingsplangegevens
Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Oostflakkee’, vastgesteld 16-10-2014.

Bestemming: Bedrijf



De bedrijfshal met kantoorruimte

Qua logistiek zit je op een perfecte plek met je bedrijf; op 30 minuten rijden is het 

centrum van Rotterdam, op een klein uurtje ligt het centrum van Antwerpen.

Hier bieden wij aan een zeer solide bedrijfshal van 600 m2 BVO  met op de begane 

grond diverse kantoorruimten  en met twee entresols op de eerste verdieping,  

respectievelijk 75 m2 en 110 m2.

De bedrijfshal is gebouwd in 2007 en  bestaat uit geïsoleerde gevelplaten, is 

gebouwd op een zandplaat en heeft een zware  betonvloer. 

De loods staat helemaal vrij van de 

woning en beschikt over een eigen 

toegangsweg, een buitenopslag en vol-

doende parkeergelegenheid. De loods is 

ook gemakkelijk te splitsen doordat er 

twee zeer ruime inrijdeuren zijn. 

De loods beschikt over krachtstroom en 

vloerverwarming.



De woning

Soms is het zoeken naar een speld in de hooiberg wanneer je een combi zoekt van 

fijn (landelijk)  en ruim wonen. gecombineerd met veel  berging en hobbymogelijk-

heden met zeer veel ruimte rond het huis.

De totale oppervlakte is ruim 11.000 m2. Dus alle gelegenheid voor bijvoorbeeld 

paarden aan huis of ander hobby vee, de old-timers of welke ruimte -vretende- 

hobby dan ook.

In het rustige Achthuizen, onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee, op 

circa 30  minuten rijden vanaf centrum Rotterdam, bieden wij zo’n object aan.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Indeling begane grond: 

entree, ruime hal, toilet, meterkast, 

ruime living circa 50 m2 met rondom 

fraaie uitzichten op de onder architec-

tuur aangelegde tuin en het landschap, 

halfopen complete en luxe keuken circa 

14 m2.

Bijkeuken, kantoor  en een aparte hob-

bykamer van circa  16 m2, die ingericht 

kan worden als extra slaapkamer, 

waarbij de voorzieningen voor extra 

badkamer al aanwezig zijn.

De ruime kelder, die vanuit de hal 

bereikbaar is, heeft een oppervlakte 

van 20 m2.



Keuken



Hal, kantoor en serre



Hobbyruimte, bijkeuken en kelder



Badkamer 1e verdieping

Indeling eerste verdieping:

royale overloop, 4 royale slaapkamers en een complete luxe badkamer.

Tevens is er nog een bergvliering. 

Totale woonoppervlakte circa 232 m2 en circa 21 m2 overige ruimte. 

Inhoud van de woning is circa 967 m3.



Slaapkamers 1e verdieping





Buitenkeuken en jacuzzi



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Het betreft een vrijstaand landelijk woonhuis met schitte-

rende tuin, zonterras, buitenkeuken  en jacuzzi. Het bouw-

jaar van de woning is 2008 en de prachtige vrijstaande loods  

(bouwjaar 2007)  heeft  een eigen toegang  en een opper-

vlakte van circa 600 m2 (welke nog is uit te breiden naar 800 

m2). Rondom ervaar je vrijheid met zicht op de natuur en de 

landerijen.

Het naastgelegen Oude-Tonge  heeft een gevarieerd winkel-

aanbod en rust en natuur is overal rondom aanwezig.

De woning is heerlijk royaal (ruim 950 m3) met een woonop-

pervlak van 232 m2.

Zeer goed gebouwd en voorzien van kwalitatieve materialen.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makeaar 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 

contact met ons op.


