
Vijverlaan 8


Wijchen



Riant vrijstaand 

woonhuis met bedrijfsruimte

RIANT VRIJSTAAND WOONHUIS OP ROYAAL KAVEL VAN 1.784 M2 MET BEDRIJFSRUIMTE.

Deze woning is rustig gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein en heeft uitstekende 
mogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten aan huis. Het centrum van Wijchen, uitvalswegen en het NS-
station liggen op korte afstand.




Bouwjaar: 1978.

Woonoppervlakte: 199 m2

Bedrijfsruimte/schuur: 291 m2

Perceeloppervlakte: 1.784 m2




Algemeen:

- Ideaal object om wonen en werken te combineren;

- Bestemming: bedrijfsdoeleinden met bedrijfswoning;

- Bedrijfsruimte kan nog uitgebreid worden;

- Voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte;

- Aangelegde voortuin, zeer ruime achtertuin;

- Brink luchtverwarming ten behoeve van verwarming woonhuis.



















Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Rustig gelegen op

kleinschalig bedrijventerrein 

Bouwjaar: 1978 Woonoppervlak: 199 m² Perceeloppervlak: 1784 m²

Indeling woonhuis:

Begane grond:

Overkapping, entree, ruime hal met trapopgang, toilet met fonteintje, meterkast, twee slaapkamers 
(tevens te gebruiken als kantoorruimte), technische ruimte (hete lucht verwarming en geiser) met 
wasbak, riante woonkamer met openhaard, woonkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals 
oven, afzuigkap, magnetron en veel provisieruimte. De woning heeft ook een ruime aangebouwde 
garage. De twee slaapkamers aan de achterzijde beschikken tevens over een eigen ingang en toilet, 
waardoor dit gedeelte kan worden omgetoverd tot een aparte woonruimte. De begane grond is voorzien 
van dubbel glas.




Eerste verdieping:

Ruime overloop, vier slaapkamers met dakkapel, kast/bergruimte, gedateerde badkamer voorzien van 
een douche, tweede toilet, ligbad en dubbele wastafel. Deze verdieping is nog voorzien van enkel glas. 




Indeling bedrijfsruimte:

Op het achterliggend kavel bevindt zich een zeer grote bedrijfsruimte/schuur, bestaande uit twee 
verdiepingen. De afmeting van de bedrijfsruimte bedraagt 14,01 x 10.80 meter en is voorzien vier 
garagedeuren. Aan de voorzijde zit nog een aparte aangebouwde berging met eigen ingang. Deze ruimte 
is voorzien van elektra en water. In de bedrijfsruimte is tevens een zolderruimte gebouwd ten behoeve 
van opslag. Het dak is voorzien van golfplaten, rekening dient te worden gehouden met het feit dat deze 
golfplaten asbesthoudend zijn.
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Plattegrond


Begane grond
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Riante woonkamer 

met open haard
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2 slaapkamers op begane 
grond met eigen ingang 
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Plattegrond


1e verdieping
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4 slaapkamers 

met dakkapel 
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Bedrijfsruimte met 2

verdiepingen en berging 



Kadastrale kaart


Wijchen
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Locatie kaart

Van toepassing:

- NVM-model koopakte;

- 10% bankgarantie / waarborgsom.




De samenstelling van deze brochure is met zorg 
geschied. Desondanks kan aan de inhoud hiervan 
geen aansprakelijkheid worden ontleend. 




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.

Kadastrale gemeente: 

Sectie:

Perceelnummer:

Pereeloppervlakte:

Wijchen

B

2768 

1784 m2

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen 
geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 
voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers. 



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Lijst van zaken
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Voor meer informatie 
staan wij graag voor u 
klaar!

De Hypotheekshop Wijchen
Altijd dichtbij met financieel advies!

 Keuze uit alle hypotheekverstrekkers
 Geen maandelijkse abonnementskosten
 Lagere bemiddelingskosten dan veel andere hypotheekkantoren
 Onafhankelijk, persoonlijk en deskundig financieel advies
 Afspraak ook buiten kantoortijd mogelijk

Maak ook gebruik van het beste financiële advies in 
Wijchen. Neem vrijblijvend contact op met

De Hypotheekshop Wijchen, telefoon (024) 6490101.

De Hypotheekshop Wijchen

Kasteellaan 25, Wijchen | T. 024 64 901 01 | E. wijchen1377@hypotheekshop.nl | I. www.hypotheekshop.nl/wijchen

Het eerste gesprek is 
kosteloos!

Kasteellaan 23-25


6602 DB Wijchen


024-6490100


info@driessenmakelaardij.nl
Kasteellaan 23    6602 DB Wijchen


T (024) 649 01 00

E-mail: info@driessenmakelaardij.nl


