
VOORDIJK 502 B
BARENDRECHT

Vraagprijs € 495.000 k.k.



Ruime bouwkavel van maar liefst 636 m² gelegen 
op een prachtige plek aan de geliefde Voordijk in 

Barendrecht.





Droomt u ervan om uw eigen vrijstaande woning te bouwen? 
Dan is dit misschien uw kans!




Aan de Voordijk ligt een prachtige bouwkavel van maar liefst 

636 m² met bouwvergunning voor een prachtig markant 
vrijstaand woonhuis. De kavel is rustig en gunstig gelegen t.o.v. 

uitvalswegen, openbaar vervoer, winkels en scholen. Tevens 
biedt de kavel door zijn ligging ook nog eens veel privacy. 


Op dit moment is er een bouwvergunning verleend voor een 
vrijstaande woning met een woonoppervlakte van maar liefst 

215 m² en 50 m² overige inpandige ruimte. Uiteraard is het 
ook mogelijk om uw eigen droomwoning te realiseren en met 

een bouwvlak van 9 x 13 meter zijn er meer dan voldoende 
mogelijkheden. Het bouwvlak is zeer gunstig gelegen op het 
perceel waardoor de zijtuin op het zuidwesten is gesitueerd. 


Voor de volledigheid hebben wij nog een tweetal 
bouwtekeningen toegevoegd van woningen die ook mogelijk 

zijn op dit perceel. (Uiteraard dient hier wel een nieuwe 
vergunning voor aangevraagd te worden)


Nutsvoorzieningen zijn nog niet aangelegd, de aansluiting 
voor het riool is wel aangelegd.




Heeft u interesse, dan vernemen wij dit graag!





BOUWVLAK

13 x 9 m
PERCEELOPPERVLAKTE

636 m²

TYPE WONING:

vrijstaand





 TUINLIGGING:

rondom





 OPLEVERING:

in overleg, kan spoedig
























NAAST HET HUIDIGE ONTWERP WAARVOOR REEDS 
EEN VERGUNNING IS VERLEEND IS ER NOG VEEL 

MEER MOGELIJK. 

HIERVAN TREFT U EEN VOORBEELD AAN OP DE 

VOLGENDE PAGINA'S







KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART





UW MAKELAAR VOOR DEZE WONING

Marco Bos
Register makelaar /taxateur

06-24 99 59 34

mbos@remax-mg.nl

www.marco-bos.nl

www.remax-mg.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen 

Barendrecht, onze regio, van binnen en buiten. Daarom kunt u bij ons terecht voor alle 

onroerend goed vragen en adviezen! Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht 

is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een transactie: van tips om het huis 

verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. Laat ons het 

bewijzen! 

Dorpsstraat 50, 2992 BE Barendrecht


barendrecht@remax.nl | 0180-615233



 www.remax-mg.nl


