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Mooi gelegen vrijstaand woonhuis ( bedrijfswoning) met bedrijfshal en kantoren met ruime tuin op riant perceel van 
circa 2100 m2. Bijbehorende bedrijfshal 10x30 en kantoren 6x6. Een ideale plek om te wonen en werken!





Algemene gegevens


Bedrijfswoning




Woonoppervlakte: circa. 190 m2

Inhoud: circa. 550 m3




Perceeloppervlakte: circa. 1.243 m2




Bedrijfsruimte




Bedrijfsruimte: circa. 300 m2 (BVO)

Kantoorruimte: circa. 36 m2  (BVO)




Perceeloppervlakte: circa. 857 m2

Bouwjaar: 1996 (woning), 1999 (bedrijfshal) 2010 (kantoorunits)





Indeling bedrijfswoning


De bedrijfswoning bestaat op de begane grond uit een ruime entree met toilet en fonteintje, woonkamer op zonkant 

gelegen met mooie lichtinval, serre en gashaard. Voorzien van schuifdeur naar terras en tuin. Ruime woonkeuken 
met fraai uitzicht in eigen tuin en inbouwapparatuur (4 pitgaskookplaat met afzuigkap, hetelucht oven, vaatwasser 
en koelkast met vriezer). De keuken is voorzien van draaikiepramen. Daarnaast is op de begane grond een 
kantoorruimte/slaapkamer aanwezig voorzien van draai kiep raam, vliegenhor en laminaat en een berging. 




De 1e verdieping van de bedrijfswoning is te bereiken middels een vaste trapopgang vanuit de entree en bestaat uit 
een overloop met een inbouwkasten, drie slaapkamers waarvan één met inloopkast en een luxe badkamer met toilet, 
ruim ligbad en inloopdouche (voorzien van vloerverwarming).




De zolder is bereikbaar middels een vlizotrap vanaf de 1e verdieping en wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. 
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Tuin


Ruime tuin rondom de woning met tuinhuis 4x5 m voorzien van elektra en een bar. Daarnaast verschillende mooie 
zonneterrassen in de tuin, waarvan één overdekt. Extra chalet 10 x 3 m in de tuin voorzien van elektra en verwarming 
en ook een veranda van 6 x 4met terras, te gebruiken als B&B/extra woon-slaapkamer/speelruimte voor kinderen of 
feesten en partijen. 

De ruime oprit is voorzien van H klinkers, zodat ook vrachtverkeer toegestaan is.





Indeling bedrijfsgedeelte


Het bedrijfsgedeelte bestaat uit een grote bedrijfsruimte die momenteel is opgesplitst middels een scheidingswand 

in twee afzonderlijke units. Aan de voorzijde is er een kantoor- showroomunit geplaatst voor het ontvangen van 
gasten en leveranciers. 





Ligging en bereikbaarheid 


Het pand is centraal gelegen in Coevorden op slechts 500 meter afstand van de supermarkten. Bedrijventerrein 'De 
Hare' kenmerkt zich door haar diversiteit van aanwezig bedrijven en bedrijfswoningen. Vanwege de diverse 
uitvalswegen naar de omringende dorpskernen en de N34 (Hardenberg – Emmen) is het pand goed bereikbaar. 





Bestemming 


Volgens het actuele bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 en is de bestaande 

bedrijfswoning toegestaan op het perceel. Detailhandel is, behoudens vrijstellingen, niet toegestaan.




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





Opleveringsniveau bedrijfsruimte 


- Betonklinkers

- Drie zij-ingangen waarvan 2 loopdeuren en een handbediende overheaddeur

- Elektrische overheaddeur 

- Krachtstroom 

- TL- verlichting 

- Nok hoogte circa. 5 meter

- Vrije overspanning circa. 10 meter
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Opleveringsniveau kantoorruimte

- Alarminstallatie met doormelding naar meldkamer en plaatselijk beveiligingsbedrijf

- Verlichting 

- Internet- en telefonieaansluitingen

- Tapijttegels

- Toiletruimte 

- Wandradiatoren 





Bijzonderheden bedrijfswoning


- Entree met garderobe en toilet

- Badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel.

- Keuken voorzien van een 4 pitgaskookplaat met afzuigkap, hetelucht oven, vaatwasser en koelkast met vriezer

- Berging met witwasaansluitingen 

- Internet- telefonieaansluitingen 

- CV- installatie met radiatoren(ketel van 2011)

- Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing

- Keuken, woonkamer en hal zijn voorzien van travertin tegels (natuursteen) met vloerverwarming

- Volledig geïsoleerd

- Alarminstallatie met doormelding naar meldkamer en plaatselijk beveiligingsbedrijf





Koopcondities 


Vraagprijs: Op aanvraag




Goedkeuring 


Het bovenstaande is onder finaal goedkeuring van eigenaar.
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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


F

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

facebook.com/onlinebedrijfsmakelaar

DISCLAIMER

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


