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Altijd al opzoek geweest naar een vrijstaande bedrijfswoning met een grote Zeeviskwekerij annex opslag van levende 
schaal- en schelpdieren op een riant perceel in Zeeland? Zoek dan niet verder en bekijk deze unieke kans! Het 
bedrijfspand is gelegen in Zeeland buiten het dorp Stavenisse nabij Bergen op Zoom, daarnaast is het direct gelegen 
aan de Oosterschelde, de ideale locatie voor een zeeviskwekerij!





Metrages




Totale kavel oppervlakte: circa. 27.000 m2




Viskwekerij: circa. 2.650 m2 BVO (inclusief kantine en sanitaire voorzieningen)




Opslagloods viskwekerij: circa 400 m2 BVO (inclusief koelcellen)




Bedrijfswoning: circa. 210 m2 BVO 




Het totale kavel-oppervlak in eigendom bij Groente- en Viskwekerij Cornelisse B.V. is ca. 27.000 m2

Op dit perceel is een bouwblok geprojecteerd, dat nog niet ten volle is benut.

Het onroerend goed bestaat uit een hal voor de viskweek van ca. 2600 m2 BVO en een opslagloods van ca. 400 m2 
BVO. Een deel van de loods is voorzien als opslag voor voer en als werkplaats. In het andere deel zijn 2 koelcellen en 
een gekoelde verwerkingsruimte.

Daarnaast is er een ruime bedrijfswoning met kantoorruimte aanwezig.

Het overige deel van de kavel is voor de helft in gebruik voor de kweek van zilte groenten de rest is grasland.




Groente- en Viskwekerij Cornelisse B.V. beschikt over alle benodigde vergunningen om een viskwekerij te runnen, wel 
dient erkenning bij NVWA te worden vernieuwd.




Deze viskwekerij beschikt over moderne systemen zoals;




Er zijn 3 kweeksystemen met ronde bakken, elk systeem met een eigen interne zuivering.

Waterhoogte in de bakken is max. 0,8 m. Daarnaast nog een systeem met bijna vierkante bakken met max. 
waterhoogte van 0,40 m. op de tweede en derde laag.
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Twee systemen met elk 16 bakken van 6,80 m diameter, en een systeem met 8 bakken van ca. 3,50 m diameter.

Elk systeem heeft een eigen interne waterzuivering, bestaande uit een drumfilter, een tricklingfilter, een 
eiwitskimmer en een zuurstofreactor. 

De temperatuurbeheersing gaat m.b.v. 2 warmtepompen, een warmwaterbuffer en een koudwaterbuffer.

Hiervandaan gaan leidingen naar de afzonderlijke systemen met elk een eigen warmtewisselaar, zodat de 
temperatuur per systeem kan worden geregeld.




Het verversingswater c.q. effluent van drumfilter en eiwitskimmer komt in de nazuivering, gelegen buiten het 
kweekgebouw.

Vandaar gaat een deel naar de zeegroentenkwekerij [maart t/m september] de rest mag worden geloosd op de 
Oosterschelde via een eigen afvoerleiding.




We beschikken over 2 bronnen met zout/brak grondwater [ 25 ppt en 19 ppt] voor de aanvoer van water.

Zoet grondwater is niet aanwezig op de locatie, wel zou regenwater [na desinfectie] kunnen worden gebruikt als 
bijmenging. 





Bestemming




Volgens het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met categorie 3.1 van de aangewezen agrarische gronden 
toegestaan. Ook aquacultuur is toegestaan.

Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. 
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 





Koopcondities




Vraagprijs: € 1.700.000,- K.K. excl. BTW




Aanvaarding: In overleg




Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


