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kenmerken
Bieden vanaf € 575.000,- K.K.

Aanvaarding In overleg

Perceeloppervlakte 5400m²

Bouwjaar 1995

Woonoppervlakte 145 m²

Inhoud 475 m²

Slaapkamer(s) 2

Energielabel C

De optie bestaat om alleen de woning op een

perceel van ca. 2.400 m², zonder naast liggende

industriegrond van ca. 3.000 m² te kopen.

De vraagprijs hiervan bedraagt € 575.000,= k.k.



beschrijving
Gelegen aan de rand van het industrieterrein, grensend aan het buitengebied van Budel ligt deze mooie 
Canadian Lodgewoning met royale bijgebouw en industriegrond met Romney loods. 




LET OP! Het betreft hier een BIEDEN VANAF PRIJS € 575.000,- k.k.! 




Het geheel is gelegen op een ruime kavel (5.400 m²) omringd door een riante privacy biedende tuin. 
Door de bedrijfsmatige bestemming is dit object een unieke kans voor de ondernemer!




Het perceel kent de bestemming "Bedrijven” met aanduiding "bedrijfswoning” 




De optie bestaat om alleen de woning op een perceel van ca. 2.400 m², zonder naastliggende 
industriegrond van ca. 3.000 m² te kopen. De vraagprijs hiervan bedraagt € 575.000,= k.k. (De vraagprijs 
voor het geheel - woning met industriegrond bedraagt € 925.000,- k.k.)




De woning grenst aan agrarische percelen. Goede bereikbaarheid door de diverse uitvalswegen - 
waaronder de snelweg A2 Maastricht-Eindhoven - en de  korte afstand van vliegveld Budel.




Deze goed onderhouden woning (bwj 1995) beschikt o.a. over een zeer royale L-vormige woonkamer met 
serre, open keuken met luxe keukenopstelling, slaapkamer en badkamer op de begane grond en 
slaapkamer op de 1e verdieping. Het royale bijgebouw van ca. 118 m2 met o.a. een inpandige garage, 
bedrijfsruimte en een kantoorruimte maakt het plaatje compleet. 




Doordat de volledige woning gebouwd is met natuurlijke, ecologische en duurzame materialen geeft het 
een waanzinnig comfort en een gezond leefklimaat.




Omschrijving bedrijfswoning:

Entree naar hal met toegang tot de meterkast, toiletruimte, doorgang naar de bijkeuken met 
aansluitingen voor de wasmachine, wasdroger de opstelling van de CV-ketel (Ataq, 2017). Vanuit de 
bijkeuken is het mogelijk het achter gelegen terras met tuin te bereiken.




Via de hal komt men in de royale woonkamer met luxe L-vormige open keuken voorzien van een 
ingebouwd koffiezetapparaat, vaatwasser, koelkast, Viking fornuis 6-pits, bakplaat, en Quooker kraan.




Het romantische hart van de woning is de woonkamer met een sfeervolle ambiance door de natuurlijke 
look van de houten wanden, die in open verbinding staan met de op de  eerste verdieping gelegen vide 
met aangrenzend de hoofdslaapkamer voorzien van glazen openslaande deuren. In het midden van de 
woonkamer bevindt zich de doorgang naar een op de achterzijde gelegen slaapkamer/kantoorruimte. 
Op de begane grond heeft u de mogelijkheid tot het realiseren van een derde slaapkamer.




Via zowel de slaapkamer als de sfeerhoek kan men zich toegang verlenen tot de centraal gelegen 
badkamer voorzien van een toilet, ligbad en inloopdouche. De woonkamer is tevens voorzien van een 
sfeerhoek met gashaard, waar u heerlijk uitkijkt op het royale terras met achtergelegen houten 
paardenstal met 3 paardenluiken en naastgelegen kantoor. De openslaande deuren maken het mogelijk 
dat u ook in de zomermaanden de sfeerhoek kan combineren met het royale terras om zo de 
zonsondergang zowel buiten als binnen als onvergetelijk te ervaren. Thuis zijn was nog nooit zo 'n fijn 
gevoel! 









Doordat de volledige woning gebouwd is met natuurlijke, ecologische en duurzame materialen geeft het 
een waanzinnig comfort en een gezond leefklimaat. 




Tuin

De royale privacy biedende tuin is volledig rondom de woning gelegen. De tuin geeft de mogelijkheid 
om op verschillende plekken te kunnen genieten van rust en ruimte. Langs de woning bevindt zich een 
lounge plek, een door natuur omheind terras. Eveneens is er ook het grote terras aan de achterzijde van 
de woning met uitzicht op de grote houten bedrijfsruimte met garage.




Overige opstallen:

Bedrijfsruimte met kantoorruimte en garage. 




Industrie grond:

Ca. 3.000 m² grond. Op dit moment voorzien van een romney loods van ca. 546 m². De mogelijkheid 
bestaat om hier een nieuwe bedrijfshal te realiseren. Het terrein is volledig verhard met Stelconplaten en 
voorzien van een omheining met 2 grote poorten.




Bestemmingsplaninformatie:

Op het perceel rust een bedrijfsbestemming, bestemd voor een bedrijf met milieucategorie 2, 3.1 en of 
3.2  van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'. Met de mogelijkheid voor het bouwen van een bedrijfsruimte.




Om de mogelijkheden van dit object te bekijken, nodigen wij u graag uit voor een bezichtiging.




Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.







foto's













































plattegrond



plattegrond



plattegrond



plattegrond



kadaster



locatie op de kaart



veelgestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling met de verkopende 
partij als deze reageert op uw bod door:




a) Een tegenbod te doen.

b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling 
zijn.




U bent dus nog niet in onderhandeling als de 
verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de 
verkoper zal bespreken.





2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met 
bezichtigingen als er al over een bod 
onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk 
niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de 
verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er 
meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere 
geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld 
worden. Een makelaar moet dit wel duidelijk aan 
alle partijen melden. 




Vaak zal de verkopende makelaar belangstellenden 
mededelen dat er al een bod ligt of dat er 
onderhandelingen gaande zijn. De makelaar doet 
geen mededelingen over de hoogte van de 
biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de 
verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan 
aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald 
dat de vraagprijs gezien moet worden als een 
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de 
vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of 
hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn 
makelaar) een tegenbod doet.





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 
tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te 
verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als 
potentiële koper ook het recht tijdens de 
onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de 
verkopende partij een tegenbod doet, vervalt 
namelijk uw eerdere bod.

5. Mag een makelaar van de tijdens de onder-
handeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden 
die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat 
moment kan de verkoper – op advies van zijn 
makelaar – besluiten de biedingsprocedure te 
wijzigen in bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure.




In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke 
kans om een bod uit te brengen. De makelaar 
dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane 
toezeggingen of afspraken na te komen, voordat 
de procedure veranderd wordt.





6. Mag een makelaar een onrealistisch hoge prijs 
vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar 
welke prijs realistisch is voor de woning. De koper 
kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper 
beslist.





7. Wat is een optie?

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren 
gebruikt:




a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit 
geval de koper) de keuze om door een eenzijdige 
verklaring een koopovereenkomst met een andere 
partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn 
het dan eens over de voorwaarden van de koop, 
maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week 
bedenktijd. Bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de 
aankoop van een bestaande woning niet.




b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt 
het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. 
‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde 
afspraken die een verkopende makelaar maakt met 
een geïnteresseerde koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de 
toezegging dat de koper een paar dagen 
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. 
De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht 
te krijgen in zijn financiering of de 
gebruiksmogelijkheden van de woning. 



aantekeningen



INTERESSE ?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor

www.casanostra.nl

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

0495 - 49 57 10

info@casanostra.nl


