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Kerkdriel, 31 augustus 2011 

betref t 
mijn dossier 
uw brief-Zkenmerk 

Vogelaar-Mijs / Gemeente Albrandswaard 
8045.gs.11.340 
1 0 / 1193 WET 5C06 - T ^ / 

Edelachtbare heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van de brief van de gemeente Albrandswaard van 14 juni 2011 (verzonden: 20 juni 
2011) evenals de bijgevoegde brief van de SAOZ van 10 juni 2011 betreffende bovenvermeld dossier 
bericht ik u als volgt. 

Uit vorengenoemde brief van de SAOZ komt naar voren dat vergelijking van Achterdijk 13a met de 
genoemde referentieobjecten niet opgaat om redenen van: 

dat de fe i te l i jke omstandigheden van het referentieobject niet overeenkomt met de 
maximale planologische invulling van de op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied" 
toegestane bebouwing- en gebruiksmogelijkheden; 
de transactiedata van de vergelijkingsobjecten te ver van de peildatum van november 2002 
zijn gelegen. 

Verder zouden er verschillen bestaan in perceelsoppervlak, inhoud, een slaapkamertje meer of 
minder, etc. Zoals thans de adviseur van de SAOZ (die is zoveel is wel duideli jk geen taxateur) het 
wil (maar dat is helemaal niet nodig), is er geen enkel referentieobject te vinden (en al helemaal 
niet in het buitengebied) dat te vergelijken is met het object dat moet worden getaxeerd. 

Bij de taxat ie van een (agrarische) woning in het buitengebied is de meeste gerede 
taxatiebenadering de vergelijkende methode. Deze methode kenmerkt zich door in de markt 
gerealiseerde transacties te vergelijken met het object dat getaxeerd wordt. De taxateur zal de 
verschillen die bestaan (o.a. ten aanzien van de l igging, planologie en peildatum, maar ook 
perceelsoppervlak, woonoppervlak, onderhoud, voorzieningenniveau, etc.) ten opzichte van de 
referentieobjecten betrekken in de waardering (taxatie) van het te taxeren object, ledere taxateur 
zal daarbij de planologische situatie in ogenschouw nemen en bedacht zi jn op bouwmogelijkheden 
die er thans well icht niet staan, maar wel op grond van de bestemming kunnen worden 
gerealiseerd. De vraagstukken betreffende de waardering in het kader van planschade 
(jurisprudentie) is afgeleid van de taxatieleer en niet andersom, ook al willen veel (juridische) 
adviseurs ons anders doen geloven. Uiteindeli jk gaat het bi j planschade enkel om de taxatie van de 
waardevermindering op de peildata uitgaande van de maximale planologische invulling. 

Bij het instellen van het bezwaar (okt. 2007) is door ondergetekende dezelfde methodiek 
toegepast. Eerst zi jn uit een reeks markttransacties de meest vergelijkende referentieobjecten 
gefi l terd. Vervolgens zi jn na bestudering van de (NVM) stamkaarten (database) en de plaatselijke 
opname de kenmerken van de referentieobjecten in kaart gebracht. Vanzelfsprekend zi jn daarbij 
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ook de maximale planologische mogelijkheden en beperkingen beoordeeld. Tenslotte heeft met 
inachtneming van de verschillen die er bestaan met de referentieobjecten de waardering 
(taxatie) van Achterdijk 13a plaatsgevonden. Zoals reeds eerder gesteld wordt de uitkomst van 
deze taxatie ondersteunt door de WOZ taxatie-Zbeschikking. Stoofói iz 
Ten aanzien van de onderdelen 1 t /m 3 zoals genoteerd op het eerste blad van de brief van de SAOZ 
van 10 juni 2011 bericht ik vervolgens aanvullend verder als volgt. 

Ad1 . 
Bij de beschrijving van Achterdijk 13a wordt van de percelen in erfpacht de verkeerde 
(totaal)oppervlakte vermeld. 2562 en 2563 is tezamen 175 m2 (i.p.v. 85 m2) groot. Daarbij moge ik 
u nogmaals herinneren aan mijn betoog bij onderdeel 3.4 van de gronden van het beroep. 
Inhoudelijk.is daar nog geen reactie_opgekomen. . _ . 

De planologische beschrijving van Achterdijk 13a (op blad 3) voor wat betreft de achter-Ztuinzijde, 
onder verwijzing naar onderdeel d. van mijn brief van 10 mei 2011 evenals het hierna volgende 
betoog onder ad 3, is niet juist. 

Ten aanzien van de beschrijvingen door de SAOZ van de referentieobjecten mag niet uit het oog 
worden verloren, dat na aankoop (veelal) verbouwingen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden. 
Bezichtiging dan wel opname vandaag kan misleidend uitwerken. Maatgevend is wat dat betreft de 
kenmerken van de referentieobjecten zoals deze zijn opgenomen op de stamkaarten uit de NVM 
database zoals die door ondergetekende eerder (bijlage 2 brief 7 juni 2010) zijn verstrekt. Voor de 
goede orde, de registratie van de objectkenmerken heeft plaatsgevonden bij de verkoop door de 
verkopende makelaar die geen relatie heeft met onderhavig(e) dossier-/kwestie. 

Ik ga er vanuit op grond van de eerder overlegde stukken dat de verschillen betreffende Achterdijk 
13a met de referentieobjecten door ondergetekende voldoende zijn aangetoond (weergegeven). 
Het heeft dan ook naar ik aanneem weinig zin om dat hier te herhalen. Ten aanzien van de 
verschillen (Achterdijk 13a versus referentieobject) en hoe hier taxatietechnisch mee moet worden 
omgegaan is hiervoor naar ik aanneem voldoende op ingegaan. 

Door de SAOZ wordt betreffende de referentieobjecten bij herhaling gesteld dat de feitelijke 
omstandigheden van het referentieobject niet overeenkomt met de maximale planologische 
invulling van de op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied" toegestane bebouwing- en 
gebruiksmogelijkheden. Ik begrijp niet goed waar de SAOZ heen wil, maar waar het om gaat is, dat 
een koper (bijvoorbeeld van Rijsdijk 92) zich vooraf (voordat hij of zij de koop sluit) zal vergewissen 
van de planologische mogelijkheden en beperkingen, niet alleen van het object dat hij of zij wil 
kopen, maar natuurlijk ook van de directe omgeving. Rijsdijk 92 (referentieobject) betreft een 
burgerwoning in het buitengebied (exact aan Achterdijk 13a) met aan de overzijde van de Rijsdijk 
een nota bene gerealiseerde agrarische bouwstede zoals die ook bij de Achterdijk 13a aan de 
noordkant kon worden gerealiseerd. In het verlengde hiervan is ook onbegrijpelijk wat door de SAOZ 
bedoeld wordt met de zinsnede dat "op basis van de verstrekte gegevens niet kan worden 
aangetoond dat het bedoelde agrarische bouwvlak een juiste weergave is van de maximale 
bebouwingsmogelijkheden". Behoudens (referentiewoning) Achterdijk 31a zijn alle (overige) 
referentieobjecten burgerwoningen die in het buitengebied van Rhoon zijn gelegen en waarvan drie 
in de nabijheid van een agrarische bouwstede zoals (hiervoor gezegd) die ook bij de Achterdijk 13a 
aan de noordkant kon worden gerealiseerd. 

De opmerking van de SAOZ dat het perceelsoppervlak van Achterdijk 13a maar liefs 176 m2 kleiner 
is dan het perceelsoppervlak bij Rijsdijk 92 (evenals bij Essendijk 8) is stemmingmakerij. De 175 m2 

grond die mv. Vogelaar-Mijs in eeuwigdurende erfpacht heeft (voor een enkele euro per jaar) wordt 
dan door de SAOZ gemakshalve niet vermeld. 

Ten aanzien van de opmerking van de SAOZ dat de planologische waarde een ander waardebegrip 
inhoudt dan de verkoopwaarde en "niet uitgesloten valt dat bij de totstandkoming van de 
verkoopwaarde ook andere (emotionele) aspecten een rol spelen" graag nog het volgende. Bij 
planschade (en in onderhavig geval) dient de waarde in het economische verkeer, bij levering 
vrij van huur- en gebruiksrechten (marktwaarde), uitgaande van een maximale planologische 
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invulling en een willekeurige redelijk handelende en redelijk denkende koper, te worden 
getaxeerd. Deze waarde(n) is door ondergetekende getaxeerd (niet meer en niet minder). De 
taxatie van Achterdijk 13a is tot stand gekomen op basis van vergelijking met (vergelijkbare) 
markttransacties. Daarbij worden transacties die qua prijs hoog (zoals door de SAOZ geschetst) 
of laag (bijvoorbeeld familietransacties) scoren uitgesloten. 

Stooföi iz 

Ten aanzien van Rijsdijk 99 is het juist dat het kadaster geen melding maakt van een transactie. Ik 
heb gebruik gemaakt van de gegevens van de NVM (database). In de regel worden alle transacties 
zeer nauwkeurig aan- en afgemeld (daar staat ook een forse boete op), maar kennelijk is hier toch 
iets fout gegaan. Ik heb hiervan melding gemaakt bij de NVM. Een en ander betekent natuurlijk nog 
niet dat daarmee de taxaties van ondergetekende onderuitgaan (van de vijf referentieobjecten zijn 
er immers vier overgebleven). Ik heb evenwel nog eens de NVM database geraadpleegd en voeg 
thans een drietal nieuwe (ondersteunende) referentie-Zmarkttransacties: Rijsdijk 152, Rhoon, 
Rijsdijk 36, Rhoon en Rijsdijk 78-80, Rhoon (bijlage 10) toe. 

De stelling van de SAOZ dat de woningen Essendijk 8 en Achterdijk 29 bijna twee keer zo groot zijn 
als Achterdijk 13a is niet correct. Essendijk 8 heeft een inhoud van 600 m3 en Achterdijk 29 400 m3. 
Achterdijk 13a heeft een inhoud van 500 m3 (inclusief 50 m3 voor de aangebouwde garage). 

Ad 2. 
In het verweer van de SAOZ betreffende de kwestie dat niet zonder meer een WOZ taxatie-
Zbeschikking ter zijde mag worden geschoven als sprake is van grote gelijkenis ten aanzien van de 
feitelijke- en planologische omstandigheden evenals de peildata, wordt gesteld dat de planologische 
omstandigheden sterk van de feitelijke omstandigheden verschillen, doch daarmee wordt in de 
verste verte niet het verschil van 162.000,- euro (467.000 min 305.000) verklaard. Dit verschil 
verhoudt zich ook taxatietechnisch niet met de (beperkte) waardedaling zoals die door de SAOZ 
(vervolgens) is getaxeerd. Een en ander nog los gezien van de (wel erg gemakkelijke) aanname dat 
de WOZ taxateur uitgegaan is van vrij uitzicht over onbebouwde gronden. Feit is dat de WOZ 
taxateur de desbetreffende planologische situatie in zijn taxatie dient te betrekken. De kritiek van 
ondergetekende op dit punt (onderdeel 3.2 van de gronden van het beroep) blijft dan ook gewoon 
overeind. 
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Ad 3. 
Het betoog van de SAOZ dat ter plaatse van de thans aanwezige aarden wal "zodanige agrarische 
bebouwingsmogelijkheden aanwezig waren dat zij (SAOZ) van oordeel blijven dat het realiseren v a ^ _ _ f C' 
een aarden wal van 2 a 3 meter hoog in de (thans) zogenaamde bebouwingsvrije zone, in u lOOJ.ÖlZ 
planologische zin in ieder geval niet heeft geleid tot een relevante aantasting van het uitzicht" 
slaagt niet. Ik verwijs daarbij naar onderstaande plankaart van het bestemmingsplan 
"Buitengebied". Op deze kaart heb ik het perceel (in eigendom) van mv. Vogelaar-Mijs aangemerkt 
(gearceerd). Goed te zien is dat de bestemming "tuin" (T) (aan de achterzijde) bij Achterdijk 13a 
tot 85-90 meter uit de eigendomsgrens van mv. Vogelaar-Mijs reikte. Als gevolg van deze 
tuinbestemming mogen slechts erf afscheidingen worden gebouwd en dus geen (zoals de SAOZ 
schetst) agrarische gebouwen (bebouwingsmogelijkheden) enZof aarden wallen. De relevante 
aantasting van het uitzicht aan de achter-Ztuinzijde is om die reden wel aanwezig. 
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Ondergetekende bestrijdt voorts dat de aanleg van een vergelijkbare aarden wal binnen de 
tuinbestemming op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied" voorheen al mogelijk was. 
Ten aanzien van de opmerking van de SAOZ over de wateroverlast is dat een (mogelijk) gevolg van 
de aanleg van een aarden wal waar de taxateur bij zijn taxatie van het object rekening mee kan 
houden. 

Hoogachtend, 

G.T.M. Stoof RT 
gs@stoof.biz 

Bijlage(n) 
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|L, ; RIJSDIJK 152, 3161 EW RHOON 

Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht 

- 1 SEP 2011 
Ingekomen 

-M > 

Status: Verkocht 
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Vraagprijs 
Transactieprijs 
Aanmeld datum 
Looptijd 
Soort object 
Oppervlakte 
Aantal kamers 
Bouwjaar 
Objectnummer 
Kantoor 

ALGEMEEN 
Soort object 
Adres 

Gemeente 

€ 575.000 k.k. 
€ 490.000 k.k. 
16-01-2003 
557 dagen 
Woonhuis, villa, vrijstaande woning 
290 m2 woonopp., 1860 m2 perceelopp: 

1960 
130657 (TIARA-Wonen) 
Greveling Makelaars B.V. 
Deze makelaar is niet meer aktief. 

Woonhuis 
Rijsdijk 152 
3161 EW 
RHOON 
RHOON 

STATUS 
Soort aanmelding In verkoop genomen 
Objectstatus Verkocht, Bestaande bouw 
Aanvaarding in overleg 

FINANCIEEL 
Vraagprijs € 575.000 k.k. 
Prijswijzigingen 03-03-2004, € 575.000 k.k. 

DETAILS 
Woonhuis villa, vrijstaande woning 
Algemene informatie 

Inhoud 
Woonoppervlakte 

Huidig gebruik: Woonhuis; huidige bestemming: 
Woonhuis 
750 m3 

290 m2 

Soort dak zadeldak 
Ligging 
Bouwjaar 

aan rustige weg, vrij uitzicht, buiten bebouwde kom 
1960 

Overig Alarminstallatie, Rolluiken, TVCAI 
Ruim vrijstaand woonhuis in het buitengebied. 
Woning is laatste jaren niet onderhouden. 

AANBIEDINGSTEKST 
RIJSDIJK 152 TE RHOON 

Op bijzonder landelijke locatie, nabij uitvalswegen gelegen royale vrijstaande 
woning met garage. De woning staat op een bijzonder ruime kavel van 1890 m2 

eigen grond met waterpartij, volière en garage met serre en heeft tevens een 
schitterend uitzicht over polderlandschap. Indeling: Voorportaal, entree/hal met 
open trap, meterkast, ruime toilet en toegang naar de ruime L-vormige zijkamer 
van ca. 25 m2. De ruime woonkamer, 10.00 x 7.00, is v.v. plavuizen vloer, grote 
schuifpui naar de aangrenzende serre, deur naar de tuin en open keuken in-U— 

http://midas.nvm.nl/marktpositievl3/StamkaartPrint.aspx 30-8-2011 

http://midas.nvm.nl/marktpositievl3/StamkaartPrint.aspx


MIDAS Stamkaart - RIJSDIJK 152, 3161 EW RHOON Page 2 of2 

opstelling met vaatwasser, koelkast, vriezer, combi-magnetron, keramische 
kookplaat e.d. 1e verdieping: ruime overloop, 3 ruime slaapkamers allen voorzien 
van dakkapel en een bijzonder ruime L-vormige badkamer met jacuzzi, douche, 
toilet, bidet en wastafel. De woning is grotendeels v.v. kunststof kozijnen en 
geheel v.v. dubbel glas. De woning is de laatste jaren verwaarloosd. 

INTERIEUR 
/Aantal kamers 
Begane grond 3 kamers; Woonkamer: woonkamer, serre, 

werkkamer, (70)m2; Keuken: open keuken, 
inbouwapparatuur; Indeling: toilet, tochtportaal, ha^ 

1e Verdieping 

Vliering 

4 kamers; Badkamer 1 : (5 x 5 m) ligbad, toilet, 
douche; Indeling: stookruimte, dakkapel 

Onderhoud matig 
Isolatievormen volledig geïsoleerd 
Verwarmingsinstallatie c.v.-ketel, combi, gas, 1993 

EXTERIEUR 
Onderhoud redelijk 
Tuin tuin rondom; Kwaliteit: verwaarloosd 
Garage vrijstaand steen; voorzien van elektra; 1 auto 

KADASTRAAL 
Omvang Geheel perceel 
Soort eigendom 
Kadastrale gemeente 

Volle eigendom 
RHOON RHO00 

Oppervlakte 1860 m2 

Sectie B 
Perceel 1352 

TRANSACTIE 
Status Verkocht 
Transactieprijs € 490.000 k.k. 
Ondertekening akte 26-07-2004 
Aankopende makelaar (niet-NVM) 

Copyright © 2001-2007 NVM - Alle rechten voorbehouden 
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Vraagprijs 
Transactieprijs 
Aanmeld datum 
Looptijd 
Soort object 
Oppervlakte 
Aantal kamers 
Bouwjaar 
Objectnummer 
Kantoor 

ALGEMEEN 
Soort object 
Adres 

Gemeente 

€ 550.000 k.k. 
€ 522.500 k.k. 
07-08-2002 
56 dagen 
Woonhuis, herenhuis, helft van dubbel 
250 m2 woonopp., 634 m2 perceelopp. 
8 
1938 
15325100230 (MasterPlan 2000) 
15325 
Ooms Makelaars b.v. 
Brugge 3 
2993 LB BARENDRECHT 
0180-626500 

Woonhuis 
Rijsdijk 36 
3161 HP 
RHOON 
RHOON 

STATUS 
Soort aanmelding 
Objectstatus 

In verkoop genomen 
Verkocht, Bestaande bouw 

Aanvaarding in overleg 

FINANCIEEL 
Vraagprijs^ 
Prijswijzigingen 

€ 550.000 k.k. 
18-09-2002, €550.000 k.k. 
13-08-2002, € 579.000 k.k. 
07-08-2002, € 599.000 k.k. 

DETAILS 
Woonhuis 
Inhoud 
Woonoppervlakte 
Soort dak 

herenhuis, helft van dubbel 
700 m3 

250 m2 

zadeldak 
Ligging^._ 
Bouwjaar 
Overig 

jaanjustigeweg 
1938 ~ 
Alarminstallatie, TVCAI 

Cojlegiale informatje Verkoop collegiaal met Greveling Makelaars. 

AANBIEDINGSTEKST 
Rijsdijk 36 te Rhoon. 
Op één van de mooiste locaties van dit sfeervolle dorp gelegen halfvrijstaand 
herenhuis op een ruim perceel van totaal 634 m2. De woning heeft een sfeervolle 
jaren '30 uitstraling en biedt bijzonder veel ruimte en comfort. De afwerking is 
modern, de indeling verrassend. De tuin aan drie zijden met carport voor 2 
auto's, gedeeltelijk overdekt terras met buiten haard, vijver, prieel, houten 
berging is fraai aangelegd en biedt veel privacy. Globale Indeling: entree, ruime - -
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hal met toegang tot ruime werkkamer met wachtruimte en zelfstandige entree, 
trapopgang, ruime provisiekelder op stahoogte, mime L-vormige woon-/eetkamer, 
zeer sfeervolle verlaagde living met vloerverwarming, 2 schuifpuien en open 
haard, open woonkeuken met inbouwapparatuur en aansluitend praktische 
bijkeuken met wasmachine, c.v.-ruimte, tuindeur. De eerste verdieping met ruime 
overloop, 4 slaapkamers, waarvan één met douchecabine, wastafel en compleet 
ingerichte badkamer. Tweede verdieping met zolderkamer vzv dakkapel en 
berging. Deze goed onderhouden en geïsoleerde woning is v.z.v. alarminstallatie 
en telefooncentrale. 
Zeer sfeervolle jaren '30 woning met fraai aangelegde tuin met veel privacy. L-
vormige woon-/eetkamer met houten vloer, sfeervolle verlaagde living met 
vloerverwarming, open haard, 2 schuifpuien. Totaal 634 m2 grond waarvan 39 
m2 in erfpacht. Collegiale verkoop met Greveling Makelaars. Woningpaspoort 
met bouwkundig rapport ter inzage. 

INTERIEUR 
Aantal kamers 8 
Begane grond 3 kamers; Woonkamer: L-kamer, tuinkamer; 

Keuken: woonkeuken, inbouwapparatuur 
1e Verdieping 4 kamers; Badkamer 1 : ligbad, douche 
Zolder 
Onderhoud 

1 kamer 
goed 

Isolatievormen dakisolatie, dubbel glas 
Verwarmingsinstallatie c.v.-ketel, HR, gas, 1992; open haard; 

vloerverwarming gedeeltelijk 
Warm water c.v.-ketel 

EXTERIEUR 
Onderhoud goed 
Tuin achtertuin, voortuin, zijtuin; Kwaliteit: fraai 

aangelegd 
Achtertuin 
Schuur/berging 
Garage 

Ligging: zuid; 998001 m2 achterom 
vrijstaand hout; voorzien van elektra 
carport auto's 

Praktijkruimte inpandig aanwezig , 15 m2 

KADASTRAAL 
Omvang 
Soort eigendom 
Kadastrale gemeente 
Oppervlakte 

Geheel perceel 
Volle eigendom 
RHOON RHO00 
595 m2 

Sectie 
Perceel 3685 

Omvang_ 
Soort eigendom 

Geheel perceel 
Erfpacht^ 

Érfpachtgegevens 
Kadastrale gemeente 

Variabel 
RHOON RHO00 

Oppervlakte 39 m2 

Sectie 
Perceel 3688 

TRANSACTIE 
Status 
Transactieprijs 
Ondertekening akte 
Aankopende makelaar 

Verkocht 
€ 522.500 k.k. 
02-10-2002 
(nietjviyM) 

Róftf-Ji l lMli l^^ 'yaLLxx* «„X'. 'LI.WA-.-J 
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NVM 

Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht 

- 1 SEP 2011 
'ngekomen 

ê ? 

RIJSDIJK 78 80, 3161 EW RHOON 

^^P^ Status: Verkocht 

A I * 
&£ 2Z£i 

yraagprijs^ 
Transactieprijs 
Aanmeld datum 
Looptijd 
Soort object 

Oppervlakte 
Aantal kamers 
Bouwjaar 
Objectnummer 
Kantoor 

€ 499.000 k.k. 
€ 400.000 k.k. 
11-02-2002 
368 dagen 
Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, 
dijkwoning . :_~ 
150 m2 woonopp., 900 m2 perceelopp. 

1960 
15300100805 (MasterPlan 2000) 
15300 
Zomerhof Muys Makelaars & Taxateurs B.V. 
Dorpsdijk 132 
3161 CE RHOON 
010-5013322 

ALGEMEEN 
Soort object Woonhuis 
Adres Rijsdijk 78 80 

3161 EW 
RHOON 

Gemeente RHOON 

STATUS 
Soort aanmelding 
Objectstatus 
Aanvaarding 

In verkoop genomen 
Verkocht, Bestaande bouw 
in overleg 

FINANCIEEL 
Vraagprijs 
Prijswijzigingen 

€ 499.000 k.k. 
08-01-2003, €499.000 k.k. 
11-02-2002, €589.500 k.k. 

DETAILS 
Woonhuis 
Algemene informatie 

Inhoud 

eengezinswoning, vrijstaande woning, dijkwoning 
Huidig gebruik: woonhuis; huidige bestemming: 
woonhuis 
855 m3 

Woonoppervlakte 
Ligging 
Bouwjaar 
Overig 

150 m2 

vrijjuitzicht 
196Ö 
TVCAI 

AANBIEDINGSTEKST 
Rhoon, Rijsdijk 78 - 80 

Op unieke lokatie, net buiten de bebouwde kom, gelegen vrijstaand woonhuis 
met aangebouwde opslagloods/garage. Zowel aan de voor- als achterzijde 
prachtig vrij uitzicht over het polderlandschap. Bouwjaar ca. 1960. Oppervlakte 
900m2. Inhoud woonhuis 455m3. Inhoud loods, verbindingsdeel en onderhuis 
400m3. 
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Indeling: 
Souterrain : diverse ruimtes: een kelderruimte, CV. ruimte en groot onderhuis 
met aansluiting voor wasmachine en warmwatervoorziening. 

Begane grond : entree, hal met toilet en meterkast, woonkeuken vzv eenvoudig 
Bruynzeel blok, doorzon woonkamer met openslaande deuren naar het balkon op 
de zuidzijde en over de volle breedte van het huis. 

1e verdieping : overloop, 4 slaapkamers waarvan 1 met balkon en 1 met 
wastafel. Veel bergruimte. Badkamer vzv douche en wastafel. 

2e verdieping : bergzolder boven woonhuis en loods/garage. 

Opslagloods : ca. 55m2. met dubbele garagedeur en zolder in het onderhuis van 
de loods zijn twee opslagruimtes van ca. 40m2 

Algemeen : woonhuis is grotendeels voorzien van dubbelglas en hardhouten 
kozijnen, ideale lokatie voor mensen die van vrijheid, ruimte en rust houden. 

INTERIEUR 
Aantal kamers 
Begane grond 
1e Verdieping 1 kamer; Woonkamer: doorzonkamer; Keuken: 

woonkeuken; Indeling: toilet 
2e Verdieping 4 kamers; Badkamer 1 : douche 
3e Verdieping 
Onderhoud goed 
Verwarmingsinstallatie c.v.-ketel, gas 
Warm water c.v.-ketel 

EXTERIEUR 
Onderhoud 
Tuin 
Schuur/berging 
Garage 

goed 
tuin rondom; Kwaliteit: normaal 
aangebouwd steen 
aangebouwd steen; 4 auto's 

KADASTRAAL 
Ojrivang 
Soort eigendom 
Kadastrale gemeente 

Geheel perceel 
Volle eigendom 
RHOON'RHOOCT 

Oppervlakte 
Sectie 

900 m2 

Perceel 2138 

TRANSACTIE 
Status 
Transact[epr]js^ 
Ondertekening akte 
Aankopende makelaar 

Verkocht 
€ 400.000 kk. 

~"14-02~2Ö03 ~ 
(niet-NVM) 

MÏJSÏ^ >"S ' '~i.-s£,'— .^aLj-a-a^-g^Lai J-T -AMJ.—ks}.^X-^i.jL^^L.^£^^-X^^^ jL^-Jk^-^^Jx^U^-^iSJ^C. 
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