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Op een werkelijk unieke locatie, in het 
midden van het land gelegen, in 2004 
nieuw gebouwde, luxueuze 
PAARDENHOUDERIJ genaamd “Stoeterij 
Groenestein” bestaande uit o.a. vrijstaand 

€ 4.990.100 K.K.
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ALGEMENE OMSCHRIJVING

Op een werkelijk unieke locatie, in het midden van 
het land gelegen, in 2004 nieuw gebouwde, 
luxueuze PAARDENHOUDERIJ genaamd “Stoeterij 
Groenestein” bestaande uit o.a. vrijstaand 
landhuis met aangebouwd kantoor en inpandige, 
dubbele garage, manege met instructieruimte c.q. 
vergaderruimte, binnenbak, paardenboxen, 
compleet dagverblijf en separate fitnessruimte 
inclusief sauna, paardenstal, open wagenloods, 
schaapskooi en prachtige, in stijl gebouwde 
veranda/serre. Alle gebouwen zijn luxueus 
uitgevoerd en van alle gemakken voorzien. De 
totale perceelsoppervlakte bedraagt 10.90.35 ha, 
alle grond is rondom het bedrijf gelegen.



Vrijstaand landhuis:

Indeling onderverdieping:

Groot gastenverblijf met keurig afgewerkte 
douchegelegenheid, apart toilet, twee ruime 
slaapkamers elk met inbouwkasten en voorzien 
van daglicht. 

Indeling begane grond:

Entree, riante hal, meterkast, toilet met fontein, 
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ALGEMENE OMSCHRIJVING
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douchegelegenheid, apart toilet, twee ruime 
slaapkamers elk met inbouwkasten en voorzien 
van daglicht. 

Indeling begane grond:

Entree, riante hal, meterkast, toilet met fontein, 
grote living met prachtige gashaard en 
openslaande deuren naar het terras, luxe, open 
keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, 
bijkeuken met kastenwand, luxe TV kamer, 
inpandige, dubbele garage met toilet en fontein. 

Indeling verdieping:

Overloop met luxe houten opgang, 
masterbedroom met twee inloopkasten en een 
eigen badkamer voorzien van ligbad, douche en 
toilet, dubbele wastafelcombinatie en bijpassende 
bergruimte, twee ruime slaapkamers waarvan een 
met inloopkast, grote slaapkamer, separaat extra 
badkamer met douche, toilet en dubbele 
wastafelcombinatie.



Manege:

Indeling begane grond:

Binnenbak, groot 40,00 x 18,65;

Dagverblijf met kantine voorzien van keuken met 
diverse inbouwapparatuur, toilet met douche en 
wastafel, spreekkamer en bedrijfskantoor;

Grote bedrijfsfitnessruimte voorzien van douche, 
toilet en grote sauna;

Paardenboxen (16);

Pantry;

Wasplaatsen (4) voorzien van solarium;

Zadelkamer;

Wasruimte met kastenwand en 
bedrijfswasmachine;

Hooi- en stro opslag;

Rijtuigenberging;

Indeling verdieping:
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FOTO'S
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TEKENINGEN
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TITEL

Tekst
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LIJST VAN ZAKEN

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT
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Neem contact met ons op voor meer informatie


