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Historisch vrijstaand pand gelegen in de
dorpskern van Rhoon.
Vraagprijs € 595.000,- k.k.
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BIJZONDERHEDEN
- Bouwjaar 1880;
- circa 162 m² woonoppervlakte;
- Perceel 470 m²;
- Gelegen op eigen grond;
- Gemeentelijk monument;
- Historisch pand;
- Heeft nu bestemming kantoor, bestemming
kan worden gewijzigd naar wonen ( advies
conceptaanvraag beschikbaar);
- Buitenzijde recent geheel opnieuw geschilderd;
- Dubbele beglazing;
- Gunstig gelegen ten opzichte van openbaar
vervoer, winkels en uitvalswegen;
- Fantastische ligging, nabij het kasteel van
Rhoon.
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INLEIDING
Prachtig gelegen, historisch en ruim
vrijstaand pand gelegen op maar liefst
470 m2 eigen grond. Het pand is gelegen
aan de bekende Dorpsdijk, in de dorpskern
van Rhoon. Het Kasteel van Rhoon is zeer
nabij gelegen. Het pand heeft de status
gemeentelijk monument waardoor het
pand altijd zijn karakter behouden heeft.
Ideale ligging op loopafstand van de
Grienden, natuurgebied De Johannapolder,
de jachthaven van Rhoon en de Oude
Maas.
Het pand heeft op dit moment de
bestemming kantoor. Omzetten naar
bestemming Wonen is zeker mogelijk. Er is
een advies conceptaanvraag beschikbaar
ter inzage.
Er zijn diverse mogelijkheden om van het
pand een heerlijke woning met veel licht en
ruimte te maken. Het ruime perceel biedt
mogelijkheid tot een fijne en zonnige tuin.
Zeker de moeite waard om eens een kijkje
te komen nemen en de mogelijkheden van
dit prachtige pand te ervaren.
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BEGANE GROND
Entree met lange gang. Achter de eerste deur links
bevindt zich een spreekkamer. Deze ruimte zou
getransformeerd kunnen worden tot slaapkamer
met badkamer en-suite.
Achter de eerste deur rechts bevindt zich een
kantoor. Deze ruimte is ook zeer geschikt als
slaapkamer of werkkamer.
In de hal bevinden zich op dit moment twee
toiletten en de trapopgang naar de eerste etage.
De hal geeft toegang tot een grote ruimte welke
perfect is voor het creëren van een ruime
woonkeuken met openslaande deuren naar de te
creëren tuin. De huidige bijkeuken zou behouden
kunnen worden of bij de woonkeuken betrokken
kunnen worden.
Vanuit deze ruimte is er toegang tot een van de
huidige kantoorruimtes, welke kan dienen als
zeer ruime doorzon woonkamer.
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1E VERDIEPING
De trap komt uit in een ruimte welke zou kunnen
dienen als werkkamer of slaapkamer.

Vanuit deze ruimte is er toegang tot zowel een
tweetal bergruimtes als een slaapkamer aan de
voorzijde van het pand.
Via de slaapkamer is er toegang tot de badkamer.
De badkamer is geheel betegeld en voorzien van
een douche, wastafel met meubel, 2e toilet en
bidet.

TUIN
Het ruime perceel biedt diverse mogelijkheden.
Voor de entree van het pand bevindt zich de
voortuin, gelegen aan de dijk. De voortuin geeft,
middels een zijpad ook toegang tot de achtertuin.
Achter het pand is op dit moment parkeergelegenheid. Deze ruimte kan getransformeerd worden tot
gezellige achtertuin.
Het huidige zijpad zou kunnen dienen als
parkeerplaatsen op eigen terrein. (minimaal twee
parkeerplaatsen is een vereiste bij bestemmingswijziging)
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KENMERKEN
Overdracht
Vraagprijs

€ 595.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg

Eigendomsrechten

Eigen grond

Bouw

Type object

Vrijstaand

Woonlaag

Begane grond en 1e verdieping

Bouwjaar

1880

Dakbedekking

Pannen

Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen

162,97 m²

Perceeloppervlakte

470 m2

Inhoud

605,64 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimte

nvt

Oppervlakte externe bergruimte

nvt

Oppervlakte gebouw gebonden buitenruimte

nvt

Indeling
Aantal bouwlagen

2

Aantal kamers

7 (waarvan 4 mogelijke slaapkamers)

Aantal balkons

n.v.t.

Locatie
Ligging

Rustige ligging

Energieverbruik
Energielabel

G (definitief)
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KENMERKEN
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen

2

Aantal overdekte parkeerplaatsen

0

Parkeergelegenheid

Eigen parkeerplaatsen en openbaar parkeren

Verwarmingssysteem

CV ketel

Warmtebron

Gas

Warm water systeem

CV ketel

Isolatie

Dubbel glas
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PLATTEGROND BEGANE GROND MOGELIJKE INDELING
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PLATTEGROND EERSTE ETAGE MOGELIJKE INDELING

Beste Lezer!
Villex Wonen is gecertificeerd makelaar & taxateur en is aangesloten bij brancheorganisatie VBO & het NWWI. Villex verkoopt, taxeert en verhuurt woningen in omgeving Barendrecht en is tevens ook aankoopmakelaar. De makelaardij wordt
gerund door vijf dames.
De dames van Villex Wonen aan het woord:
Jamie Noteboom, makelaar: Realistisch
adviseren waarbij de opdrachtgever centraal
staat is voor ons de standaard. Een afspraak is
een afspraak en wij vinden het nakomen daarvan
heel belangrijk. Schakel je Villex Wonen in, dan
kun je rekenen op duidelijkheid, transparantie en
een flinke dosis energie!

Larissa Voorberg, makelaar ARMT: Om een klant
van A tot Z te mogen begeleiden in het traject geeft
mij enorm veel voldoening. Een goede opbrengst bij
verkoop en dit met de juiste voorwaarden is mijn
doel, maar dit begint
allemaal bij wederzijds
vertrouwen en begrip. De flinke dosis afwisseling die
dit alles voor mij met zich meebrengt, maakt dat ik
mijn werk zo ontzettend graag doe. '

Anouk van Zanten, marketeer: Elke klant, elke
opdracht is anders en verdient dus ook een andere
aanpak! Daarom maak ik als marketeer voor jouw
woning een uniek plan, bestaand uit mailings, advertenties en een professionele verkoopbrochure.
Zodat de woning bij de juiste (potentiële) kopers
onder de aandacht wordt gebracht.

Vivian van der Linde verhuurmakelaar: De markt
voor verhuur is erg goed in deze regio, voor iedere woning weet ik snel de juiste huurder te vinden. Wij verhuren aan particulieren, maar ook
aan expats of voor bedrijfshuisvesting. Voor elke
woning bepalen wij met de klant de juiste doelgroep. Het leukste is als je een opdrachtgever blij
kunt maken met een betrouwbare huurder, en
een goede huurder blij kan maken met een fijn
thuis!

Judith Klanderman, assistent makelaar: Als assistent makelaar ben ik op de hoogte van alle ins en
outs van de makelaardij, zo kunnen wij jou goed
adviseren bij de verkoop van jouw woning!
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Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper
aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch
kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.
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