TE KOOP

Oranjeweg 79
Kortenhoef

"Buitenkans! Bijzonder wonen in het geliefde dorp Kortenhoef. "
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Over Oranjeweg 79

Deze hoekwoning van maar liefst 248 m² is uniek in zijn soort. In 1967 verbouwd tot een supermarkt, maar sinds een
jaar of 20 het thuis van kunstenaars. De ruimte die ooit als supermarkt diende is verbouwd tot een smaakvolle woning
met royale woonkamer en twee ruime ateliers. Deze ateliers kunnen worden gebruikt als kantoor of praktijkruimte, maar
ook een bed & breakfast behoort tot de mogelijkheden. Wat deze woning zo fijn maakt om in te wonen, is onder andere
het licht dat op verschillende manier de woning
binnenkomt. Zo wordt er niet alleen gebruik gemaakt van grote raampartijen, maar zijn er ook meerdere lichtkoepels
aanwezig, waardoor de woning heel licht, fris en ruimtelijk oogt. Daarnaast is er een zonnige tuin langs de gehele
lengte van het huis (26 m) én een dakterras op het zuidwesten.
Omgeving en activiteiten:
Kortenhoef is omringd door prachtige natuur, zoals de Kortenhoefse en de Loosdrechtse plassen en de landerijen van
Natuurmonumenten waar je heerlijk kunt wandelen. Culinaire liefhebbers kunnen in het naastgelegen dorp
's-Graveland heerlijk eten bij top-500 restaurant Vlaar en voor kunstliefhebbers is er de jaarlijkse Kunstroute
s’-Graveland met Pinksteren. Bovendien geeft Stichting Kunst aan de Dijk in het sfeervolle Oude Kerkje op de
Kortenhoefsedijk concerten en literaire avonden. Eens per jaar organiseren zij een tentoonstelling in de Oude School.
Indeling:
Begane grond: entree, lichte woonkamer met hoge ramen en een open haard, half open keuken met deur naar de tuin,
een lange gang biedt toegang tot 2 grote werkruimtes (thans in gebruik als ateliers). Beide werkruimtes hebben een
deur naar de tuin.
Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers en een badkamer.
Tweede verdieping: overloop met aansluiting voor wasmachine en droger, bergruimte en slaapkamer.
Bijzonderheden en unieke punten:
- Perceel van 326 m² op eigen grond;
- Tuin én dakterras op het zuidwesten;
- Grote raampartijen;
- Dubbel glas;
- Open haard;
- Twee ruime, lichte ateliers;
- Meerdere lichtkoepels geven de woning een licht, fris en ruimtelijke uitstraling;
- Voormalig winkelpand (Albert Heijn). De bestemming is wonen, al dan niet i.c.m. ruimte voor bed &
breakfast of aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
- Oplevering in overleg.

Vraagprijs €560.000 k.k.
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De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij
het uitvoeren van de meting.
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Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is
niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een
rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van
de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst.

Uitbrengen van biedingen:
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden,
geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant koper geen
gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding in de vorm van een makelaar.
Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door een aspirant-koper wordt
gekozen dient deze:
aan verkopend makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggende voorstelde
voldoende financieel is gewaarborgd. Uiteraard is het mogelijk om via ons kantoor een
vrijblijvend hypotheekadvies te verkrijgen
Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax of e-mail) aan de
verkopen makelaar zijn bevestigd, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs
Een beding gedaan per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer de ontvangst van de e-mail is
bevestigd door Makelaardij Van der Linden aan de afzender.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of
anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn
indicatief.

Makelaardij Van der Linden – Randstad 23-01 – Almere – 036-5330077 – info.almere@vanderlinden.nl

Uittreksel kadaster:

Locatiekaart:

Deze kaarten zijn noordgericht.
Aan deze kaarten mogen geen maten en kunnen geen rechten worden ontleend. De
auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster, Tele Atlas en de
openbare registers.
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