BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN
NABIJ SCHAGEN

Adres
Omschrijving
Vraagprijs
Status

Korte Ruigeweg 14 Nst, 1751 DE Schagerbrug
Geschikt voor Landelijk woonhuis met bijgebouwen, beschutte ligging op
zuidoosten nabij Schagen en strand
€ 220.000,- k.k.
Verkocht
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Voor meer informatie of concrete interesse:
Telefoon: 0223 693 653
Mail: info@berbeevastgoedadvies.nl
www.berbeevastgoedadvies.nl

Aan deze brochure kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend en is geheel bedoeld als
uitnodiging tot nader overleg.

1. Overzicht
Samenvatting
: Korte Ruigeweg 14 Naast te Schagerbrug
Adres
Object omschrijving:
Prachtige bouwkavel van circa 1.350m2 (29 x 46m = diepte) bestemd voor landelijk wonen aan de
beschutte Korte Ruigeweg nabij het gezellige stadje Schagen. Nevenfuncties als bedrijf aan huis of
Bed&Breakfast zijn toegestaan.
: Circa 1.350m²
Oppervlakte kavel(s)
: Geen
Oppervlakte gebouwen
: Vol eigendom
Eigendomsstatus
: Landelijke ligging
Ligging
: € 220.000
Vraagprijs
: Kosten koper
Condities aanbieding

Kenmerken
Aangeboden sinds
Voorbehouden aanbieder
Oplevering
Verrekening Lasten
Voorwaarden
Bijzonderheden

: 7 september 2015
: Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve
goedkeuring eigenaar.
: Per direct
: Geen
: Geen
: Er geldt 6% overdrachtsbelasting

2. Omschrijving
PRACHTIGE BOUWKAVEL VAN CIRCA 1.350 M2 VOOR LANDELIJK WOONHUIS

Bouwkavel met goede afmeting: 29 x 46m (diepte) en ligging op
zuidoosten
Hoofdgebouw tot 250m2, incl. bijgebouwen tot 300m2;
goot/nokhoogte: 4/8m
Geschikt voor Landelijk woningtype
Rustige landelijke ligging aan de ‘groene’ Korte Ruigeweg
Op 2,7 km van ’t Zand en 3,8 km van het gezellige stadje Schagen
Deze bouwkavel biedt u een uitstekende mogelijkheid voor het bouwen van een royale vrijstaande
woning met bijgebouwen in landelijke stijl aan de lommerrijke Korte Ruigeweg te Schagerbrug.
Het ligt op 2,7 km van ‘t-Zand waar u een basisschool vindt, een klein maar compleet winkelbestand en
meerdere sportverenigingen. Er is een veilige fietsroute beschikbaar voor kinderen. Het gezellige stadje
Schagen is op 3,8 km gelegen, met een voortgezet onderwijs, horeca, culturele voorzieningen etc.
De bouwkavel is reeds voorzien van de volgende fysieke eigenschappen:

Bouwrijp: egaal en goed op hoogte
Nutsvoorzieningen aan de weg: elektra, water en gas
Verkennend bodemonderzoek
Uitgemeten door kadaster
Ontsluiting op Korte Ruigeweg
De woonhuizen aan de Korte Ruigeweg hebben allen een zelfstandig rioleringssysteem in de vorm van
een IBA septictank. De erfgrenzen bestaan aan twee zijden uit een sloot, de erfafscheiding met de
naburige woonerf (is het eigendom van verkoper) kan in overleg nader worden ingevuld. Aan de
voorzijde grenzend aan de Korte Ruigeweg is een groenzone wat het perceel een aangename
beschutting geeft.

Plattegronden

3. Fotos

4. Kadaster
: Vol onbeperkt eigendom
Kadastrale recht
Kadastrale aanduiding:
Gemeente:
Zijpe
Sectie:
C
Nummer(s:
1094
Grootte:
Ongeveer 13are en 50centiare
Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen:
Geen
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen:
Geen

5. Bestemmingsplan
: Korte Ruigeweg 14 Naast
Bestemmingsplan
: Onherroepelijk definitief vastgesteld per 1 september 2015
Status
Bestemmingsaanduiding:
Wonen, al dan niet in combinatie met beroeps- bedrijfsactiviteiten aan huis, bed &
breakfastfunctie
Samenvatting regels:
Bouwregels:-Oppervlakte hoofdgebouw max. 250m2-Goot- en bouwhoogte max. respectievelijk 4m
en 8m-Dakhelling max. 60-graden-Oppervlakte bijgebouwen max. 120m2-Goot- en bouwhoogte
max. respectievelijke 3m en 6m-Oppervlakte hoofd- en bijgebouwen max. 300m2
Bijzonderheden bestemming:
De bebouwing dient te passen in het beeld van de bestaande woonhuizen aan de Korte Ruigeweg.

6. Algemene informatie verkoop
Bezichtigingen:
Uitsluitend via BerbeeVastgoedAdvies.
Voorbehouden / Onderzoeksplicht:
Indien u één of meer voorbehouden wenst, dan dient u dat bij de onderhandelingen in te brengen.
Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd
tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt. U hebt op grond van de Nederlandse wet
een eigen onderzoeksplicht voor alle onderdelen die voor u van belang zijn. Dat geldt voor zaken als:
bestemming, bouwconstructie enz.
Kosten Koper/ BTW:
Een object wordt in principe altijd kosten koper aangeboden (exclusief overdrachtsbelasting,
kadasterkosten en notariskosten, e.a.), tenzij anders vermeld.
Hetzelfde geldt voor eventuele BTW, een object wordt in principe exclusief of zonder BTW aangeboden,
tenzij anders vermeld. Er kan sprake zijn van een (latente) BTW-claim.
Deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden er echter toch onjuistheden
geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

7. Berbee Vastgoed Advies
Berbee Vastgoed Advies is deskundig en ervaren op het gebied van landelijk en bedrijfsmatig vastgoed.
Berbee Vastgoed Advies is breed georiënteerd, zo behoort tot het werkterrein:
Behartiging van uw commerciële belangen bij aan- en verkoop van landelijk, agrarisch en
bedrijfsmatig vastgoed
Recreatief vastgoed
Herbestemming en gebiedsontwikkeling
Naast de behartiging van uw commerciële belangen kunt u een beroep doen op Berbee Vastgoed
Advies in het kader van een breed scala van juridische onderwerpen zoals:
Taxaties
Planschade
Minnelijke onteigening
Berbee Vastgoed Advies levert graag een bijdrage aan uw doelstellingen.
T: 0223 693 653 | www.berbeevastgoedadvies.nl | info@berbeevastgoedadvies.nl

Oprichter André Berbée is sinds 1995 werkzaam als adviseur/Register Taxateur en is gecertificeerd voor
de volgende vakgebieden:
Bedrijfsmatig vastgoed
Landelijk vastgoed
WOZ (wet waardering onroerende zaken)
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