
TE KOOP

€ 269.000 K.K.

Stolperweg 17

1751 DG Schagerbrug




2Stolperweg 17, 1751 DG Schagerbrug


Stolperweg 17
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Inleiding
Een unieke locatie voor de zzp'er. Dat biedt dit woonhuis met 2 ruime bedrijfshallen met 
bedrijvenbestemming. De woning verkeerd in goede staat en met ongeveer 160 m² 
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en een woonhuis met een woonoppervlakte van circa  
90 m² biedt deze locatie volop mogelijkheden.




Aan de voorzijde van de woning was een tankstation gevestigd van Avia-Marees. Dit 
tankstation is vanwege het nieuwe tankstation van Avia-Marees vlakbij deze locatie 
overbodig geworden. De locatie is volledig gesaneerd en verkeerd in goede staat.  




- Het bedrijfsgebouw aangrenzend aan de woning heeft een oppervlakte van circa 100 
m². De hoogte van de schuur is circa 6 meter.

- De tweede schuur heeft een oppervlakte van circa 60 m² met een hoogte van 5,30 
meter.




LET OP: DEZE LOCATIE HEEFT EEN BEDRIJVENBESTEMMING.
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Ligging en indeling

Begane grond

Via de hal bereikt u de woonkamer, keuken, toilet en badkamer.. De keuken biedt 
toegang tot de bijkeuken van waaruit de tuin bereikt kan worden. Het woonhuis staat in 
verbinding met een bedrijfsgebouw. De badkamer bevindt zich ook op de begane grond. 




Via de vaste trap bereikt u de eerste verdieping. De overloop heeft veel lichtinval. Er 
bevinden zich 3 slaapkamers en een opbergruimte op de eerste verdieping.



Overdracht

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Bouwperiode 1950

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 860 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²

Inhoud 310 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

14 m²

Oppervlakte externe bergruimte 160 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 7 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Uitrusting

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Google maps
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Sfeer impressies
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Foto's




Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Marees-Avia

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 september 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=2000&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=2630&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=2178&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=2748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=2629&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1882&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4043&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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De in deze brochure verstrekte informatie dient uitsluitend gezien te

worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van

een bod. Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld,

wordt noch door de samenstellers van deze brochure, noch door diens

opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de

juistheid dan wel volledigheid van de verstrekte, nog te verstrekken of

vermelde gegevens.De tekeningen en vermelde maatvoeringen zijn

indicatief en er kunnen geen rechten worden ontleend aan

onvolkomenheden.




