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TE KOOP: In het landelijk buitengebied van Voorhout drie percelen bouwgrond met historische gebouwen

              

Unieke ligging temidden van de bollenvelden in het Landelijk Buitengebied van Voorhout. Ligging op eigen grond 
met eigen in/uitritten naar de openbare weg. De aanwezige klinkerwegen op de percelen zijn berekend op zwaar 
verkeer. Alle percelen zijn voorzien van geldende (vigerende) bestemmingsplannen. Uitermate geschikt als 
belegging, voor renovatie, exploitatie of ontwikkeling.




De gebouwen zijn door de Rijksgebouwendienst gebouwd rond 1955 voor de opslag van munitie en als defensie-
magazijnen. Met gewapend-betonnen vloeren en wanden. De bestaande 'plofdaken' dienen vervangen te worden. 
Vergunning, bestek en begroting is beschikbaar voor nieuwe geïsoleerde daken en bijkomend renovatiewerk.

              

Perceel 1. 




Landelijk Gebied Voorhout aan de Rijnsburgerweg 27 in Voorhout.




Kadastrale oppervlakte: 7.730 m2 eigen grond met twee uitritten




Aanwezige bebouwing: vijf gebouwen, totaal 1.211 m2 bvo.




Planologisch bouwvlak: 4.365 m2 – toegestane bouwhoogte 7,00 mtr.




Bestemming & gebruik: Agrarisch bedrijventerrein met een bouwvlak van 4.365 m2 




Opslag en stalling van overige goederen is toegestaan in de bestaande gebouwen.





Perceel 2. 





Landelijk gebied Voorhout aan de Rijnsburgerweg - eigen weg naast nummer 58 -  in Voorhout.




Kadastrale oppervlakte: 4.655 m2 eigen grond met eigen in/uitrit




Aanwezige bebouwing: twee gebouwen, totaal 575 m2 bvo.
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Planologisch bouwvlak: 2.050 m2 – toegestane bouwhoogte 7,00 mtr.




Bestemming & gebruik: Agrarisch bedrijventerrein met een bouwvlak van 2.050 m2 




Opslag en stalling van overige goederen is toegestaan in de bestaande gebouwen.





Perceel 3. 





Unieke ligging met uitzicht op tuinbouwgebied en bollenvelden




Met eigen in/uitrit aan de Rijnsburgerweg naast nr.58 in Voorhout




Kadastrale oppervlakte: 8.030 m2 eigen grond




Aanwezige bebouwing: vier gebouwen, totaal 531 m2 bvo.




Planologisch bouwvlak: 8.030 m2 - 100% bebouwbaar - kassen tot 13 mtr. hoogte !




Inclusief recent afgegeven omgevingsvergunning voor renovatie van de bestaande bebouwing tot twintig woningen 
voor arbeidsmigranten.




De percelen zijn zowel per stuk te koop als in totaal. Verkoop uit particulier bezit met als uitgangspunt ‘as is, where is’ 
- inclusief de bestaande gebouwen.




Gevraagde verkoopprijs: vanaf € 220,- per m2 kosten koper (geen btw)




Alle aanwezige rapporten, documenten, ontwerptekeningen, schonegrondverklaring sonderingen, correspondentie, 
taxatie, etc. worden kosteloos meegeleverd.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Rijnsburgerweg 27 & 60 A, Voorhout



OVERZICHT
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FOTOREPORTAGE
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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


