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Unieke mogelijkheid om wonen en uw bedrijf aan huis te combineren op het kleinschalige bedrijventerrein 
"Moolhoek" in Rockanje. 




Deze goed onderhouden vrijstaande bedrijfswoning met inpandige kantoor- praktijkruimte, voorzien van eigen 
ingang, is gelegen op een perceel van 442 m². 




Het geheel bevindt zich op korte afstand van de dorpskern, basisscholen, het strand en Voornes Duin. De 
ontsluitingen naar Europoort, Botlek en Rotterdam zijn prima met o.a. een auto-reistijd van circa 45 minuten naar het 
centrum van Rotterdam of Den Haag.





Metrages (BVO)




Woonoppervlakte: circa. 200 m2 




Kantoor- praktijkruimte: circa. 55 m2





Indeling kantoor- praktijkruimte




Zelfstandige entree met tapijt vloerafwerking en panelen plafond. De kantoor- praktijkruimte is voorzien van een 
keukenunit met boiler en een toiletruimte met fonteintje. De unit is momenteel opgesplitst in twee verschillende 
ruimten. Doordat de scheidingsmuur geen dragende functie heeft is deze relatief eenvoudig te verwijderen. 





Indeling bedrijfswoning




Begane grond 




Gang/entree met trapopgang, meterkast (glasvezel aansluiting) en toiletruimte. Woonkamer voorzien van plavuizen 
vloer, sfeervolle Barbas houthaard en hardhouten schuifpui naar de tuin. Dichte keuken eveneens afgewerkt met 
plavuizen vloerafwerking. 




Keukeninrichting in U-opstelling met onder- en bovenkastjes, dubbele spoelbak, Daalderop close in boiler ( 10 ltr.), 
keramische kookplaat, afzuigkap en trap-/bergkast. Voorts achterportaal/ bijkeuken met tuindeur, aansluiting t.b.v. 
de wasmachine en unit t.b.v. de vloerverwarming (7 groepen, warmtewisselaar).
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Eerste verdieping




Overloopruimte/ vide: tapijt vloerafwerking, panelen plafond en spuitwerk wandafwerking. Vaste kast met daarin de 
unit t.b.v. centrale afzuiging, bovengelegen bergvide/ zoldertje. Tweede vaste kast met de opstelling cv combiketel 
(Intergas, bouwjaar: 2006). 




Hoofdslaapkamer met laminaat vloerafwerking en 2x vaste inloopkast / kledingkast.

Volledig betegelde badkamer met duoblok toilet, twee wastafels en ligbad met spatscherm. Slaapkamer aan de 
voorzijde met knieschotberging en dakkapel. Derde slaapkamer idem met dakkapel en knieschotberging, vierde 
slaapkamer met kopgevelraam.





Bijzonderheden:





- Het bestemmingsplan geeft aan dat er naast wonen bedrijfsactiviteiten moeten plaats vinden.

- De kantoorruimte beschikt over een eigen ingang.

- De bedrijfswoning en de kantoor- praktijkruimte beschikt over een alarmsysteem.

- De bestrate oprit biedt ruimte voor twee auto's, de tuin met blokhutberging is onderhoudsvriendelijk en voorzien 
van bestrating, terras, coniferenhaag, poort/ achterom, en de schuifpui beschikt over een elektrisch bedienbaar 
zonnescherm.





Koopcondities




Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het 
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.

BTW: Niet van toepassing.

Aanvaarding: In overleg.





Goedkeuring




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 is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




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


