
LUXE EN REPRESENTATIEF  GESCHAKELD KANTOOR-PRAKTIJKPAND MET MOGELIJKHEID VOOR 
INPANDIGE BEDRIJFSWONING OP ZEER GOEDE ZICHTLOCATIE DOORGAANDE WEG 
(ZEDDAMSEWEG) TERBORG-ZEDDAM GELEGEN. De bestemming is “gemengde doeleinden” 
(dienstverlening en detailhandel) m.m.v. bedrijfswoning. Op dit moment wordt het gebouw niet bewoond 
maar is met enkele eenvoudige aanpassingen heel goed mogelijk. Totaal gebruiksoppervlak circa 180 m2. 
Het gebouw is verdeeld in vier verdiepingen waaronder het souterrain waarbij elke verdieping een bruto 
vloeroppervlak heeft van circa 58m2. 

Makelaars, Taxateurs en Adviseurs, rijnlandhaven.nl 

Etten Dorpsstraat 52                           
Vraagprijs € 250.000,- k.k. 



LUXE EN REPRESENTATIEF  GESCHAKELD KANTOOR-PRAKTIJKPAND MET MOGELIJKHEID 
VOOR INPANDIGE BEDRIJFSWONING OP ZEER GOEDE ZICHTLOCATIE DOORGAANDE WEG 
(ZEDDAMSEWEG) TERBORG-ZEDDAM GELEGEN. De bestemming is “gemengde doeleinden” 
(dienstverlening en detailhandel) m.m.v. bedrijfswoning. Op dit moment wordt het gebouw niet 
bewoond maar is met enkele eenvoudige aanpassingen heel goed mogelijk. Totaal gebruiksoppervlak 
circa 180 m2. Het gebouw is verdeeld in vier verdiepingen waaronder het souterrain waarbij elke 
verdieping een bruto vloeroppervlak heeft van circa 58m2. 
Begane grond: entree, ontvangstruimte met baliefunctie en koffiehoek, ruime spreekkamer ca 23 m2, 
meterkast en trapportaal naar verdieping en souterrain. 
Verdieping 1:  trapportaal met overloop, kantoorruimte ca 23m2, kantine/pantry met keukenblok, 
toilet en extra kamer voor opslag en cv-opstelling. 
Verdieping 2: trapportaal met overloop, rest van verdieping kantoortuin. De tweede verdieping heeft 
een royaal dakkapel en voldoende daglicht. 
Souterrain: hal, twee archiefruimten, toilet, doucheruimte met wastafel, serverruimte (voormalige 
bankkluis) middels airco gekoeld. Extra kast achter de serverruimte. Vanuit een archiefruimte nog een 
extra toegang naar buiten. 
 
Het gebouw verkeerd in een meer dan uitstekende onderhoudsstaat, is super geïsoleerd met nagenoeg 
geheel extra isolerende beglazing. Wanden voorzien van glasvezel behang en tapijt op vloeren. De 
kantoren op begane grond als ook eerste verdieping en serverruimte zijn voorzien van airco. De gehele 
uitstraling, mede bepaald door de fraaie entree, de keurig aanlegde en onderhouden tuin, afwerking 
binnenzijde en luxe (eventueel over te nemen) meubilair is exclusief te noemen. 
U kunt met trots uw onderneming in dit bijzondere gebouw vestigen. Voldoende mogelijkheden voor het 
eventueel opvallend plaatsen van uw reclame-uitingen en parkeergelegenheid in directe omgeving.  
Bestemming technisch is het ook mogelijk uw (bedrijfs)woning in dit gebouw te realiseren. 
Zo kunt u het praktisch wonen en exclusief ondernemen makkelijk met elkaar verbinden. 
Voor de juiste indruk nodigen u wij van harte uit voor een vrijblijvende rondleiding. Bel, mail of kom 
langs op ons kantoor. Tot dan! 
Vraagprijs € 250.000,- k.k., geen BTW. Perceel 165 m², gebruiksoppervlak circa 180 m² , bouwjaar 
1965 en in 1998 geheel gemoderniseerd, aanvaarding in overleg. 
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4 Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of 
schutting gebouwd op grond van de buren, of 
andersom?

Nee

7 Zijn er onderhoudscontracten en/of garantieregelingen 
van goederen die mee verkocht worden? Zijn daarvan 
contracten of garantie regelingen van goederen die 
mee verkocht worden? (voorbeelden: G.I.W.-garantie, 
c.v.-ketelonderhoudsabonnement, garantie over 
keukenapparatuur, boiler etc. etc.)

Nee

8 Zijn er verbouwingen/renovaties aan uw pand 
uitgevoerd?

Ja gehele modernisering en verbouw 
in 1998.

10 Hoe gebruikt uw pand nu? (bv. woning, praktijk, 
winkel, opslag)

Kantoor, bestemming Gemengd, 
mogelijkheid voor bedrijfswoning.

12 Zijn er aan uw pand gebreken of bezwaren bekend. 
(denk bijvoorbeeld aan verzakkingen, lekkages)

Nee

13 Wat is het merk en bouwjaar van de Cv-ketel? Nefit 2008

Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische 
installaties? (denk daarbij aan de leidingen voor gas, 
water en elektriciteit, geiser, C.V. mechanische 
ventilatie, apparatuur zoals deurbel, deurtelefoon/ 
intercom, keukenapparatuur, zonneschermen, 
thermostaat kachels)

Nee, niet bekend.

15 Is de bedrading vernieuwd? Ja.
16 Onderhoudsstaat? Goed.
17 Is uw pand aangesloten op het gemeenteriool? Ja.
20 De vloer op de begane grond is van: 

beton/hout/anders nl.
Beton

Informatiescan : Etten, Dorpsstraat 52

1 Rusten er zover u weet rechten op het pand zoals 
erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of 
verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, 
optierechten, rechten van wederinkoop, 
concurrentiebedingen, etc.?

Nee

2 Zijn er nog andere eventuele aanvullende notariële of 
onderhandse akten opgesteld van het pand nadat u het 
object in eigendom heeft gekregen?

Nee

3 Is er sprake van de Wet voorkeursrecht gemeenten / 
ruilverkaveling / onteigening?

Nee

Ja

11 Is er bij verkoop sprake van een 
omzetbelastingheffing? (bv. omdat het voormalig 
bedrijfsonroerend goed is, of een woonhuis met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend hebt 
verbouwd)

Nee

5 Zijn er volgens u afwijkingen v.w.b. de huidige 
terreinafscheidingen t.o.v. de kadastrale 
eigendomsgrenzen?

Ja, gedeelte gemeentegrond in 
gebruik als tuin.

6 Is het appartement / perceel / de grond geheel of 
gedeeltelijk aan anderen in gebruik gegeven of 
verhuurd?

Nee

14

9 Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel 
toestemming nodig was van de gemeente 
(bouwvergunning)?   



Beton en Hout.

22 Is het u bekend of de bodem verontreinigd is of dat 
daar een sterke kans op bestaat?

Nee.

23 Is of was er een olietank in de grond aanwezig? Nee.

24 Zijn er in het pand (en/of in de schuur) eternietplaten 
of asbest(houdende)platen aangebracht? 
(Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve 
centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn).

Nee.

Dak: Ja
Vloer: Ja
Muur: Ja
Beglazing: Ja

26 Wanneer is het pand voor het laatst geheel 
geschilderd?

?

27 Blijft er in het pand “zeil” achter, al of niet vastgelijmd, 
dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982?

Nee

28 Is het pand aangetast door houtworm, boktor, ander 
ongedierte, zwammen of andere schimmels?

Nee, niet bekend.

29 Is er een Energie Prestatie Certificaat. Nee.

31 Wat is het maandelijkse bedrag aan servicekosten 
(alleen bij appartementsrechten). 

Niet van toepassing.

32 Zijn er bepaalde zaken gehuurd of geleasd 
(boiler/geiser/Cv-ketel/keuken/kunststofkozijnen)?

Nee

33 Informatie over het gebruik en het vigerende (ter 
plaatse geldende) bestemmingsplan dient koper zelf 
na te vragen bij de desbetreffende gemeente

Gemeente Oude IJsselstreek                   
www.oude-ijsselstreek.nl 

21 De verdiepingsvloer(en) is/zijn van: beton/hout/anders 
nl. 

25 Isolatieniveau



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: rmbx

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: rmbx

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object GENDRINGEN M 1438
Dorpsstraat 52, 7075 AE ETTEN GLD
CC-BY Kadaster.

































Rijnlandhaven Makelaardij BV

Harbershoek 4-6 7064 AC Silvolde  T (0315) 324126  info@rijnlandhaven.nl  www.rijnlandhaven.nl

John Bakker
Als makelaar al ruim 30 jaar verbonden aan
Rijnlandhaven Makelaardij en sinds 1993 als
directeur/eigenaar. Geboren en getogen in de stad
Terborg met naderhand nog vier jaren “stad Den
Haag” ervaring. Inmiddels al ruim 30 jaar woonachtig
in Dinxperlo. Met andere woorden alle kennis en
affiniteit met de omgeving en de mensen in de regio.
Het mooie van ons kantoor is de grote verscheidenheid
van werkzaamheden en de verschillende disciplines.
Deze variëren van project ontwikkeling van idee tot
realisatie; beheer van onroerend goed; verhuur en
taxaties. Vanzelfsprekend ook verkoop van uw
onroerend goed. Daarbij behoren ook de plezierige en
soms ernstige adviesgesprekken over alles wat met uw
onroerend goed te maken heeft.

Wij vinden het belangrijk dat u koopt of verkoopt
met een goed gevoel.

Janneke Godschalk-Hissink
Assistent makelaar ARMT, marketing en communicatie,
(huis)stijl advies en ontwerp voor o.a. vastgoed.
Geboren en getogen in het prachtige buitengebied van
Zelhem en nu woonachtig op loopafstand van de Oude
IJssel en de binnenstad van Doetinchem. Al heel wat
jaren (vanaf 2001) met veel plezier en uitdaging
werkzaam bij Rijnlandhaven Makelaardij.

Het mooiste van mijn vak? De verscheidenheid aan
mensen, alle voordeuren hebben een eigen verhaal.

Mirjam Oving
Geboren in Noord Holland maar al ruim 17 jaar met
veel plezier woonachtig in “Bontebrug” en sinds 2002
werkzaam bij Rijnlandhaven Makelaardij. Fulltime
begonnen als receptioniste en secretarieel mede-
werkster. Dit is sinds de komst van zoon Kay en
dochter Floor gewijzigd naar parttimewerk gecombi-
neerd met fulltime moederschap. Vooral de admini-
stratieve en financiële werkzaamheden worden deels
vanuit eigen huis uitgevoerd. Eén van de voorbeelden
van de flexibiliteit van Rijnlandhaven Makelaardij.
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