
Wouddijk 2


Zwartewaal

De makelaar van morgen

Vraagprijs € 0 k.k.



Omschrijving
Wouddijk 2 / Meeldijk 8 te Zwartewaal



Op de hoek van de Wouddijk / Meeldijk in Zwartewaal ligt dit multifunctionele bedrijfsgebouw 
(thans in gebruik als garagebedrijf/spuiterij) met twee vrijstaande bedrijfswoningen, verhard 
terrein en riante tuinen. Het geheel is gelegen op een rustige locatie net buiten het dorp 
Zwartewaal en is zeer goed bereikbaar via de N57 en de A15.



Indelingen:

Bedrijfsruimte (garagebedrijf):

Begane grond:

Verhard terrein aan de voorzijde, loopdeur en overheaddeur (3 meter) naar de werkplaats op 
de begane grond met toilet en kleine pantry. De werkplaats is v.v. 3 schuurbruggen, 
vloerverwarming, verf- en mengruimte en twee spuitcabines aan de achterzijde. Vanuit de 
werkplaats is de opgang via een bordes trapopgang naar de eerste verdieping. Aan de 
achterzijde is nog een ruime opslagruimte/wasplaats met loopdeur en overheaddeur naar 
het verhardterrein van bijna 600m2 aan de achterzijde van het totale perceel. Tevens is er 
nog opslagruimte aangebouwd waardoor de totale vloeroppervlakte 435m2 bedraagt.



Eerste verdieping:

Werkplaats met 2 hefbruggen en elektrische overheaddeur naar de plateaulift aan de 
achterzijde, opslagruimte, technische ruimte met verwarmingsinstallatie en compressor, 
kantine met keukenblok aan de voorzijde en kantoorruimte van circa 35m2 aan de voorzijde. 
Het geheel wordt verwarmd met heaters en er is in de kantoorruimte en kantine 
airconditioning.



Het bedrijfsgebouw is gebouwd in 2000 gebouwd en voorzien van een geïsoleerde betonnen 
vloer, metalen damwandprofielen met 80mm isolatie en een golfplaten dak met lichtstraten 
v.v. 80mm isolatie.



Woonhuis Wouddijk 2:

Entree, hal met meterkast, trapopgang en toegang tot de badkamer v.v. ruime inloopdouche, 
badkamermeubel met dubbele wastafel, hangend closet en handdoekradiator. Vanuit de hal 
is er toegang tot de ruime woonkamer met airco, houtkachel en schuifpui naar de tuin. De 
woonkeuken is v.v een hoekopstelling met diverse apparatuur. Vanuit de keuken is er 
toegang tot de aangebouwde serre met dubbel openslaande deuren naar tuin en toegang tot 
de bijkeuken (voorheen garage) met keukenopstelling en stookruimte v.v. opstelling cv 
combiketel Nefit HR (2021). Vanuit de bijkeuken is er toegang naar buiten via een loopdeur 
en twee openslaande deuren.



Eerste verdieping:

Overloop/verkeersruimte met Velux dakraam, vaste kast en toegang tot de slaapkamer aan 
de linkerzijde met kopgevelraam. Vanuit de overloop is er tevens toegang naar de 
slaapkamer aan de rechterzijde met walk-in closet, Velux dakraam en kopgevel raam.



Deze vrijstaande woning is gelegen op perceel van 325m2 grond. Het dak is geïsoleerd en 
Deze vrijstaande woning is gelegen op perceel van 325m2 grond. Het dak is geïsoleerd en 



vernieuwd circa 20/25 jaar gelden.

Bouwjaar: 1887



Meeldijk 8 woonhuis:

Dit betreft een gelijkvloerse bungalow met aangebouwde carport en serre op een perceel 
grond van 1040m2. Deze woning is gebouwd in 1968.

Entree via zijportaal, ruime woonkeuken met nette keukenopstelling v.v. diverse appratuur en 
een plavuizen vloer. Vanuit de keuken is er toegang tot de woonkamer en badkamer. De 
badkamer is v.v. een douche, wastafel, bidet, toilet en verwarming. De royale woonkamer is 
v.v. een houtkachel, airconditioning en schuifpui naar de aangebouwde luxe serre v.v. 
houtkachel en een elektrisch te openen dak. Vanuit de serre is er middels twee schuifpuinen 
toegang tot de enorme tuin met diverse bergingen/ tuinhuisjes, kippenren etc. Vanuit de 
woonkamer is er toegang tot de twee slaapkamers op de begane grond.



Naast de percelen grond met opstallen zijn er aan de overkant van de weg nog twee percelen 
grasland / natuur van 1240m2 en 560m2 (niet te bebouwen).



BESTEMMING:

Het object valt binnen het  "Omgevingsplan Buitengebied Brielle” met als bestemming 
'garagebedrijf en recyclingbedrijf'. De huidige bestemming is daarmee conform het 
bestemmingsplan.



OPPERVLAKTE

Bedrijfsruimte/werkplaats: 435m2 op de begane grond en 340m2 op de eerste verdieping.

Woonhuis Wouddijk 2: 156m2 inclusief serre

Woonhuis Meeldijk 8: 104m2 exclusief carport



OPLEVERING

In overleg (huidige staat).



BOUWJAAR

Bedrijfsruimte/werkplaats: 2000

Woonhuis Wouddijk 2: 1887

Woonhuis Meeldijk 8: 1968



VASTE LASTEN:

- Gemeentelijke- en waterschapslasten: € 3.394,51 per jaar



ENERGIELABEL

Bij het plaatsen van dit object op internet was nog geen Energie Prestatie Certificaat 
beschikbaar als bedoeld in het Besluit Energieprestatie.



KOSTEN KOPER

Voor rekening van koper komt de overdrachtsbelasting ten bedrage van 8% van de koopsom. 
Alle overige kosten verband houdende met de levering zijn tevens voor rekening van koper.



Kenmerken
Bestemming bedrijfsruimte

Oppervlakte 740 m²

Koopsom € 0 kosten koper

BTW nee

Aanvaarding in overleg

Parkeerplek overdekt 0

Parkeerplek niet overdekt 10

Energielabel























































Kadastrale gegevens
Adres Wouddijk 2
Postcode/Plaats 3238 LG Zwartewaal
Sectie / Perceel  / 
Oppervlakte 4270 m²
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Disclaimer
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 
Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die 
horen wij graag van u!

HOOFDLIJNEN BIJ DE VERKOOPPROCEDURE
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met en in aanwezigheid van de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle overige 
voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt geaccepteerd, geldt 
dit voor een periode van circa 6 weken tenzij anders overeengekomen.

4. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en 
onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende en lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 
daarvan. Baten en lasten worden door de notaris naar rato verrekend per de datum van de 
eigendomsoverdracht. Indien het object is verhuurd dan geldt dit ook voor reeds betaalde 
huurpenningen, servicekosten, borg en alle overige betaalde diensten van verhuurder aan 
huurder welke betaald zijn door huurder(s).

5. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door 
koper bij ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage 
van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke 
bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in 
Nederland gevestigde bankinstelling.

6. Plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het 
geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Wij stellen u graag in de gelegenheid om ook zelf of 
door een daartoe deskundig persoon een meting te laten verrichten. Indien u hiervan geen 
gebruik van maakt kunt u achteraf ook geen rechten aan onze meting ontlenen.

7. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na een 
uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van de datum van de 
eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de koopakte/akte van levering. 



Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen. 



De makelaar van morgen

Dr. J.M. Den Uyllaan 17

3201 WR  Spijkenisse

Telefoon: 0181 637 660

info@denrooijenenvanherk.nl

Interesse of vragen?


