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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 216 m²




Perceeloppervlakte


 1350 m²




Inhoud


 665 m³




Energielabel


 C

> Omschrijving
Combinatie wonen en werken!




Aan de rand van bedrijventerrein De Geer bieden we aan een vrijstaande 
bungalow met vrijstaande bedrijfsruimte op een ruim perceel eigen grond.




Woonhuis (Fruiteniersstraat 21)

De riante woning is gelegen aan de ''Fruiteniersstraat'' en beschikt over een 
eigen oprit en entree. Rondom de woning is er eigen erf en tuin gesitueerd. 
Via de tuin is er door middel van een hek direct toegang tot het 
bedrijfsperceel.




Indeling:

- Entree/tochtportaal

- Open ontvangst met garderobekast en toegang tot de vertrekken. 

- Grote woonkamerruimte met inbouwspots, gashaard en openslaande 
deuren naar de tuin. 

- Half open keukenruimte met modern blok in hoekopstelling met 
granieten aanrechtblad, voorzien van diverse inbouwapparatuur: 
combimagnetron, inductiekookplaat warmhoudplaat, afzuigkap, 
koffiezetapparaat, Amerikaanse koel-/vriescombinatie met 
ijsblokjesautomaat en vaatwasmachine. Vanuit de keukenruimte betreedt 
is via de openslaande deuren de tuin bereikbaar. 

- Luxe badkamerruimte (1) met volledige betegeling en lichtkoepel. De 
ruimte beschikt over een ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel met 
meubel, radiator en wasmachineaansluiting. 

- Luxe badkamerruimte (2) met hangcloset, fonteintje en doucheruimte.

- Praktische kastenkamer (walk in closet). 

- Technische ruimte met opstelling van de CV-combiketel met boiler en 
heteluchtverwarmingsinstallatie.

- Slaapkamer 1, gelegen aan de achterzijde, met openslaande deuren naar 
de tuin. 

- Slaapkamer 2, gelegen aan de achterzijde, met lichtkoepel.

- Slaapkamer 3, gelegen aan de voorzijde.

- Slaapkamer 4, gelegen aan de voorzijde.




De ruimtes zijn grotendeels voorzien van een luxe natuurstenen tegelvloer 
en deels van een houten parketvloer. De volledige verdieping is voorzien 



van vloerverwarming. De kozijnen zijn uitgevoerd in kunststof en 
voorzien van 3-laags beglazing. 




Het woonoppervlak bedraagt maar liefst circa 216 m2.




Bedrijfsruimte (Gildenweg 39)

Begane grond:

- Afgesloten perceel met oprit/parkeergelegenheid

- Entree/hal met toegang tot de vertrekken

- Toiletruimte met hangcloset en fonteintje

- Meterkast (20 groepen met aardlekschakelaar)

- Trapopgang 1 naar de verdieping




- Kantoorruimte (rechts) met veel lichtinval

- Keukenruimte met blok in hoekopstelling

- Separate toiletruimte

- Tussenhal met doucheruimte

- Werk-/spreekkamer met deur naar buiten (voorzijde)

- Werkruimte met afgesloten ruimte (voornemens saunaruimte), vaste 
kast, toegang tot de werkplaats en deur naar buiten (achterzijde).

- Trapopgang 2 naar de verdieping

- Ruime (uitgebouwde) werkplaats met separate toiletruimte, roldeur 
en separate deur naar de voorzijde en roldeur naar de achterzijde. De 
aangebouwde werkplaats is voorzien van vloerverwarming. 

 

Verdieping:

Vanuit trapopgang 2

- Open ruimte met toegang tot de vertrekken

- (bij)Keukenruimte

- Bergruimte

- Tussenhal met toegang tot de badkamer en 4 werkplekken aan de 
achterzijde

- Badkamerruimte met lichtkoepel, 3 douchegelegenheden, dubbele 
wastafel met meubel en toiletgelegenheid. 

- 4 werk-/kantoorruimtes met lichtkoepels

- Tussenhal met trapopgang (1) met toegang tot 

- Werk-/kantoorruimte met separate CV-ruimte (vernieuwd)

- Open doorgang naar werk-/kantoorruimte aan de achterzijde 





Voorzieningen

- Beveiligingsinstallatie

- Brandmeldinstallatie

- Brandhaspel

- Krachtstroomaansluiting

- Radiatoren

- Airco installatie (gedeeltelijk)

- Kunststof kozijnen met dubbel glas (gedeeltelijk)

- Houten kozijnen met dubbel glas (gedeeltelijk)




Het totale bruto vloeroppervlak van 

1. de bedrijfsruimte 

begane grond ca. 323 m2

1e verdieping ca. 200 m2

Totaal ca. 523 m2.




De vermelde maten zijn niet opgenomen conform NEN2580.




Bestemming

Het bestemmingsplan ter plaatse luidt "De Geer" en de bedrijfsruimte 
met woning is aangemerkt bedrijven/dienstwoning.




Het object is gesitueerd aan de rand van bedrijventerrein "De Geer" in 
Zwijndrecht.

Dit bedrijventerrein is uitstekend gesitueerd ten opzichte van de 
rijkswegen A15 (Europoort-Nijmegen) en A16 (Rotterdam-Antwerpen).




Eigen grond

Woningperceel: 633m2

Bedrijfsperceel: 717m2

Totaal 1.350 m2



















































> Plattegrond Ontdek het woonhuis



> Plattegrond Ontdek de begane grond van de loods



> Plattegrond Ontdek de 1e verdieping van de loods



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Fruiteniersstraat 21



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Tekst















INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht


