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Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door VSO makelaars &
taxateurs echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de
vermelde informatie en tekeningen in deze brochure enig recht worden ontleend.

Het Anker, Kuinre
Objectinformatie
Te koop:
Bouwkavels voor wonen én werken in Kuinre. Kavels
variërend van 742 m² tot en met 863 m² op een
bedrijventerrein, landelijk gelegen aan de zuidkant
van Kuinre nabij voorzieningen en uitvalswegen.
Koopsom:
Vanaf € 83.000,- v.o.n.
Kavelopp.
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Bouwnr

Bouwoptie:
Wij bieden u verschillende mogelijkheden
- bouwen volgens plan (casco of compleet afbouw)
- zelf uw eigen woning ontwerpen
- bouwen met een aannemer naar eigen keuze
De bouwkosten zijn natuurlijk afhankelijk van uw
aanpassingen en keuzes, bouwt u volgens plan en
beschrijving met onze voorkeur aannemer, dan kunt
u rekening houden met de onderstaande
bouwkosten.
Bouwoptie
Type

Inhoud

Mathilde

Vloer
opp.
144

Bouwkosten

485

Hal
opp.
150

Sonja

140

473

140

€ 201.000

€ 206.000

De koopsommen zijn v.o.n. en excl. BTW.
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Bestemming:
Het bedrijventerrein is ingericht voor woon- en
bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3,
bedoeld voor kleine tot middelgrote bedrijven, zoals
lichte industrie, ambachtelijke bedrijvigheid, bouw,
handel, logistiek etc. Benodigde vergunning voor
het vestigen van een bedrijf dient de koper zelf te
verzorgen.
Voorzieningen:
Het terrein waarop Borgherkant gerealiseerd wordt
is door zijn kleinschaligheid, ligging ten opzichte
van uitvalswegen en lokale voorzieningen
aantrekkelijk als woon-werk gebied. Het sluit aan
op het bestaande bedrijventerrein ‘De
Schans’.?Diverse voorzieningen, waaronder
gezondheidszorg, basisschool, bibliotheek,
sportfaciliteiten en recreatie zijn in de directe
omgeving aanwezig. Ook kent Kuinre een eigen
ondernemersvereniging.
Bereikbaarheid:
Kuinre behoort tot de provincie Overijssel, maar ligt
direct aan de grens van de jonge provincie
Flevoland. Een uitstekende bereikbaarheid: op
ongeveer 10 autominuten ligt de A6. Op directe
afstand liggen plaatsen als Wolvega (Friesland) ,
Steenwijk (Overijssel) en Emmeloord (Flevoland).
Een prima uitvalsbasis voor uw onderneming en
om te wonen.
Bespreek met ons de mogelijkheden wij zijn u
graag van dienst.
De informatie uit deze brochure is ook terug te
vinden op de website www.borgherkant.nl.
Afspraken uitsluitend via:
Voor nadere informatie en/of afspraken voor een
bezichtiging kunt u contact opnemen met:
VSO makelaars & taxateurs
Baarloseweg 6-I
8316 SE MARKNESSE
T 0527 20 33 55
Contactpersonen:
Marion van Vliet, 06 1506 1956
Wina Veendrick-Tiesinga, 06 8370 4649
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Het Anker, Kuinre
Beschrijving Mathilde en Sonja

Beschrijving Mathilde
Woning en bedrijfshal op één lijn, verbonden middels een bijkeuken/tussenhal. De keuken in Lopstelling ligt aan de straatzijde, de living met openslaande terrasdeuren is tuingericht (westenmiddagzon). Brede achtertuin.
Speels element: een ruimtelijke entree.
De extra hoge entreehal (vide) én de ‘open’ overloop op slaapetage geven de woning een
bijzondere uitstraling.
Begane grond: entree/hal met trapopgang en vide, meterkast en toilet; royale lichte living
(45 m2) met open keuken en openslaande tuindeuren naar zonneterras; bijkeuken v.v.
wasmachine-/drogeraansluiting en doorgang naar bedrijfshal en tuin.
Verdieping: trappenhuis met vide; gang met toegang tot de 3 slaapkamers, ruime badkamer
(douche, wastafel, toilet) en de technische ruimte (HR-combiketel en mech. ventilatiesysteem)
Zolder: vrij in te delen zolder (stahoogte 2,20m).

Beschrijving Sonja
Woning met achterliggende bedrijfshal en diepe oprit, interne toegang tot bedrijfshal via achter de
woning aangebouwde bijkeuken. De living bevindt zich aan straatzijde (westen- middagzon); de
open L-vormige keuken is aan de achterzijde gesitueerd, bij het eetgedeelte én de openslaande
terrasdeuren naar het zonneterras (zuidoosten).
Extra: een royale ouderslaapkamer (over volle breedte) en separaat toilet op verdieping.
Begane grond: entree/hal met trapopgang, meterkast en toilet; royale lichte living (40 m2) met open
keuken en openslaande tuindeuren naar beschut achterterras en tuin; bijkeuken v.v. wasmachine/drogeraansluiting en toegang tot hal en tuin.
Verdieping: trapopgang/overloop; 3 slaapkamers; separaat toilet; ruime badkamer v.v. douche,
wastafel; technische ruimte (HR-combiketel en mech. ventilatiesysteem)
Zolder: vrij in te delen zolder (stahoogte 2,20m).
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Beschrijving Bedrijfshal
Bruto vloeroppervlak Type Mathilde:
Bruto vloeroppervlak Type Sonja:
150 m2
140 m2
Toegang tot de hal: een grote overheaddeur met een hoogte van 4 meter zorgt voor een
uitstekende toegankelijkheid. Daarnaast is er een separate loopdeur voorzien. Vanuit de woning is
eveneens middels bijkeuken een inpandige doorgang naar de hal gecreëerd.
De gewapende monolitisch afgewerkte betonvloer heeft een draagvermogen van 500 kg/m2 en
voldoet hiermee aan de standaard norm voor lichte industrie. De vrije overspanning van 10 meter
en de vrije hoogte van 4 meter `('maximale hoogte 6 meter`)' garandeert u een perfecte
werkruimte. De hal heeft een stalen draagconstructie en is uitstekend geïsoleerd middels
geïsoleerde sandwichpanelen voor dak en gevel.
Bijzonderheden:
- Er zijn voor de koper geen verplichtingen afgestemd met betrekking tot bouwbedrijven of
architecten.
- Bebouwingspercentage max. 70 %
- Afstand tot de weg minimaal 5 meter
- afstand tot aan perceelgrens min. 3 meter
- Bedrijfsgebouw moet minimaal 120% van de woning zijn.
- Goothoogte bedrijfsgebouw max. 8 meter
- Bouwhoogte bedrijfsgebouw max. 10 meter
- Dakhelling bedrijfsgebouw min. 10graden en max. 45 graden
- Inhoud woning max. 750 m3
- Goothoogte woning max. 6 meter
- Bouwhoogte woning max 10 meter
- Dakhelling min. 10 graden max. 45 graden.
- Bedrijfswoning zal in of aan bedrijfsgebouw worden gebouwd.
Er zijn diverse vrijstellingsmogelijkheden, voor meer informatie verwijzen wij u naar het vigerende
bestemmingsplan op de site van Steenwijkerland (Uitbreiding Bedrijventerrein De Schans).
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Koopsom is inclusief
• grondkosten en bouwkosten;
• funderingskosten;
• architectenhonorarium en kosten overige adviseurs;
• notariskosten en makelaarskosten t.b.v. verkoop;
• aansluitkosten van gas, water, elektra en riolering;
• welstandstoetsing;
• kadastrale uitmeting;
• aansluitkosten telefooninstallatie;
• aansluitkosten voor de centrale antenne-inrichting.
Koopsom is exclusief
• keuken, wel zijn standaard aansluitpunten meegenomen;
• legeskosten;
• meer - minderwerk.
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Veel gestelde
vragen
VSO makelaars
& taxateurs

VSO makelaars & taxateurs is op de particuliere
en zakelijke markt actief op het gebied van
makelaardij.
Wij zijn ook gespecialiseerd in het bemiddelen bij
aan– en verkoop alsmede huur of verhuur van
vrijstaande woonhuizen.

Ons kantoor in Dronten

VSO staat voor:
Veelzijdig in Specialistisch Onroerend goed.
Onze kantoren zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in onroerende
goederen en vastgoeddeskundigen (NVM) en zijn
tevens lid van de vakgroep NVM Wonen.
Sinds september 2011 is VSO ISO gecertificeerd
(ISO 9001:2008). Het oorspronkelijke certificaat
dateert reeds van 1996.

Ons kantoor in Marknesse

De jarenlange ervaring, en het certificeringproces
heeft geleid tot een efficiënt, kwalitatief
betrouwbaar en goed georganiseerd bedrijf.
Onze diensten
Bemiddeling en/of advisering bij aan– en verkoop,
huur en verhuur van:
• agrarisch onroerend goed
• bedrijfsmatig onroerend goed
• vrijstaande woonhuizen

Ons kantoor in Almere

Taxaties van alle roerende en onroerende zaken
in verband met:
• aan– verkoop
• financiering
• fiscaliteiten
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Vraagprijs
Vanaf 284.000,- v.o.n.

