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TE KOOP  
€ 895.000 K.K.

DOEJENBURG 7


ECK EN WIEL

BEDRIJFSWONING &-RUIMTE



Doejenburg 7, Eck En Wiel

WONEN EN WERKEN 
COMBINEREN?



MET UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN!





Op het populaire bedrijventerrein Doejenburg 

tussen Eck en Wiel en Maurik gelegen complete 

woning met bedrijfsruimte en groot kavel.





Doejenburg is verrassend centraal gelegen op korte 

afstand van doorgaande N320 en N835, terwijl ook 

de overige voorzieningen in met name Maurik nabij 

zijn. De N wegen sluiten aan op de snelweg A15 thv 

Tiel en op de snelweg A2 thv Culemborg.





Wilt u meer informatie over de mogelijkheden


rondom dit object? Neem dan contact met ons op 

via info@rozenhage.nl of bel 0344-673567.



KENMERKEN

www.rozenhage.nl

ligging bedrijventerrein Doejenburg

bestemming bedrijventerrein t/m categorie 3.1

bouwjaar 1993

perceel 2.000 m²

BEDRIJFSRUIMTE:

oppervlakte 290 m² (incl. kantoor en keuken)

entresolvloer 132 m²

vrije hoogte 4,50 m

vrije overspanning 20 m

vloerbelasting 2.000 kg/m²

BUITENTERREIN:

oppervlakte buitenterrein 500 m²

uitbreidingsmogelijkheid 80%

BEDRIJFSWONING:

oppervlakte 148 m²

aantal verdiepingen 2

aantal slaapkamers 3

energielabel B

vraagprijs € 895.000,- kosten koper



OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT

WONEN EN WERKEN COMBINEREN? 


MET UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN!





Op het populaire bedrijventerrein Doejenburg 

tussen Eck en Wiel en Maurik gelegen complete 

woning met bedrijfsruimte en groot kavel. 

Doejenburg is verrassend centraal gelegen op korte 

afstand van doorgaande N320 en N835, terwijl ook 

de overige voorzieningen in met name Maurik nabij 

zijn. De N wegen sluiten aan op de snelweg A15 thv 

Tiel en op de snelweg A2 thv Culemborg.





BEDRIJFSRUIMTE


De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van ruim 

290 m², inclusief de kantoorruimte en keuken van 

circa 23 m². De entresolvloer is circa 132 m². De 

ruimte is strak vormgegeven, licht afgewerkt van 

binnen en buiten, geheel geïsoleerd met twee grote 

en hoge elektrische roldeuren (circa 4,5 bij 4,5 

meter), compacte kantoorruimte en entresolvloer. 

De bedrijfsruimte kent een goothoogte van circa 4,5 

meter en een nokhoogte van circa 7 meter. Voor de 

bedrijfsruimte ligt een groot geheel bestraat 

parkeerterrein van circa 400 m², dat ook kan worden 

gebruikt om de ruimte uit te breiden. Het 

bestemmingsplan biedt hiervoor volop 

mogelijkheden.





BESTEMMING BEDRIJFSRUIMTE


De bedrijfsruimte heeft de bestemming 

'bedrijventerrein', het bestemmingsplan staat 

bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 toe. De 

maximale bouwhoogte is 12 meter, de maximale 

goothoogte is 8 meter.






































BEDRIJFSWONING


Deze vrijstaande woning is mooi in het groen 

gelegen, aan alle zijden. De woning heeft 

woonoppervlakte van circa 148 m² en  kent de 

volgende indeling:





BEGANE GROND: entreehal aan de voorkant, hal 

met toilet, trapopgang en kantoorkamer/

logeerkamer met wastafel, toegang tot L-vormige 

woonkamer met zithoek aan de voorkant v.v. open 

haard, toegang tot de eetkeuken. 


De keuken is uitgevoerd met een complete 

opstelling met inductiekookplaat, 

vlakschermafzuigkap, vaatwasmachine, combi oven 

en koelkast. Doorgang naar extra kamer met 

buitenentree. Deze kamer is voorzien van een grote 

schuifdeurkast, waarin zich de wasmachine- en 

drogeraansluiting bevinden. De begane grond is 

geheel belegd met een plavuizenvloer. De 

woonkamer en de keuken zijn uitgevoerd met 

vloerverwarming.





1E VERDIEPING: overloop, grote slaapkamer met 

kastenwand, badkamer met ligbad, tweede toilet, 

douchecabine, wastafelmeubel en 

handdoekenradiator. stookkast met NEFIT HR combi 

(2021), tweede en derde slaapkamer.





2e VERDIEPING: via vlizotrap bereikbare ruime 

zolderberging. 





TUIN: met name achter de woning bevindt zich een 

mooie groene tuin met volop zon (op het zuiden 

gelegen) en schaduw. De tuin is aangelegd met 

twee terrassen (waarvan één overdekt en 

uitgevoerd met keukenopstelling), vijverpartij en 

groot grasveld.





ALGEMENE INFORMATIE:


- totale perceel oppervlakte 2.000 m²


- dichtbij verbindingswegen N320 en N835 gelegen


- geheel voorzien van dubbele beglazing en 

kunststof kozijnen


- CV combi ketel bouwjaar 2021
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PLATTEGROND BEGANE GROND WONING
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PLATTEGROND 1e VERDIEPING WONING
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PLATTEGROND VLIERING
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PLATTEGROND TUINHUIS
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PLATTEGROND BEDRIJFSRUIMTE
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PLATTEGROND ENTRESOLVLOER BEDRIJFSRUIMTE
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WERKT U HIER BINNENKORT?

Deze woning met bedrijfsruimte ligt op het 

populaire bedrijventerrein Doejenburg tussen Eck en 

Wiel en Maurik.





Doejenburg is verrassend centraal gelegen op korte 

afstand van doorgaande N320 en N835, terwijl ook 

de overige voorzieningen in met name Maurik nabij 

zijn. De N wegen sluiten aan op de snelweg A15 thv 

Tiel en op de snelweg A2 thv Culemborg.





Bent u geinteresseerd of wilt u een bezichtiging 

inplannen? Neem dan contact met ons op via 0344 - 

67 35 67 of info@rozenhage.nl.

Doejenburg 7, Eck En Wiel



ROZENHAGE: Dé makelaar & taxateur voor de zakelijke markt!

Bij Rozenhage Makelaardij uit Tiel zit ontzorgen in het bloed. De klant staat bij ons altijd centraal. 

En dat al sinds 1974. Wij combineren een enorme schat aan ervaring met de drive om de wensen 

van onze klanten voorop te stellen. Elke dag weer richten wij ons volledig op de zakelijke markt, 

deze focus maakt onze dienstverlening nog sterker.





Onze makelaars hebben hart voor de zaak en kennen de regio als geen ander. Wij houden onze 

klanten op de hoogte van de stand van zaken, adviseren en denken mee. Wij zijn daarin open en 

eerlijk. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Zo nemen wij u alle zorgen uit handen.





Ons doel: u als tevreden klant!

Rozenhage Makelaardij

Kellenseweg 4

4004 JD Tiel

TEL. 0344 67 35 67
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Aangesloten bij:



INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld en dient ter indicatie van het object. 
Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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