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Kernkwaliteiten:

-  een pareltje midden in het dorp

-  karakteristiek pand, jaren ‘30

-  grote (hobby) loods

-  ruime kavel

-  mogelijkheid voor een extra woning

Pareltje in Reeuwijk-Dorp

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 karakteristieke jaren ‘30 

woning met grote (hobby) loods op een ruim perceel.

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…?

Alex Peters, makelaar Schep Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Reeuwijk B 5391, groot 2.970 m2

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Reeuwijk Dorp,

vastgesteld 15-03-2013

Bestemming: Wonen





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De woning is gebouwd in de dertiger 

jaren, onderheid en staat goed in de 

muren, wel dient er een comfortslag te 

worden gemaakt  naar  2021. De hui-

dige woonoppervlakte is circa 120 m2 

en circa 28 m2 is inpandige berging.

Indeling begane grond: entree, hal, 

basic keuken en woon-/eetkamer, van-

uit de keuken is er een proviandkelder 

van circa 6 m2.

Eerste verdieping: overloop, een vier-

tal slaapkamer en een zolderberging. 



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



De woning is verbonden met achterliggende  schuur,  waarin de sanitaire ruimte, 

toilet en douche is gehuisvest en extra berging.



Naast de woning bevindt zich een ruime loods (bouwjaar 1981) met een goot-

hoogte van 4 meter, deze is onderheid, gebouwd van steen met stalen spanten en 

heeft een oppervlakte van circa 93 m2. 



Aan de achterzijde is doorgang naar achtergelegen voormalige veeschuur van circa 

48 m2.



Het betreft een vrijstaand woonhuis met een prima loods van circa 130 m2 en 

diverse bijgebouwen.

Deze mooie kavel is omzoomd met water en heeft een oppervlakte van 2.970 m2.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De overige bijgebouwen zijn matig van kwaliteit en zouden 

ook gesloopt kunnen worden. 

De gemeente Reeuwijk is bereid om mee te werken middels 

een wijzigingsbevoegheid aan het creëren van één of moge-

lijk twee extra woningen. 



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.


