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Kleinschalige jachthaven met
woonark, 2 recreatiewoningen en
overdekte stalling
Vraagprijs € 760.000,- k.k. excl. BTW (indien van toepassing)

VISSERSWEG 10b, c, d en w, 2355 AL HOOGMADE
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Uw makelaar

Bernd Kamp
Register Makelaar Business (NVM-lid)
Register Taxateur Bedrijfsonroerend goed
(NRVT en RICS gecertificeerd)
Als watersporter ben ik begonnen, niet gehinderd door
enige kennis, in een Piraatje op de Bergse Plas in
Rotterdam. Vervolgens, een aantal boten later, was ik als
fervent zeiler vaak met mijn gezin op onze platbodem op
het IJsselmeer en de Waddenzee te vinden. In de jaren
’90 waren mijn vrouw en ik tevens trotse eigenaren van
Zeilschool ’t Stekelbaarsje in Elahuizen, Friesland.
Hierdoor is mijn interesse in de watersportsector
vergroot.
Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Muller Makelaardij en
inmiddels ben ik directeur-eigenaar. Het mooie van ons
vak is dat elke verkoop weer uniek is. Het is echt
mensenwerk waarbij, naast het onroerend goed, ook
de ondernemer en de exploitatie van de onderneming
van belang zijn.

Heeft u vragen, neem gerust contact
met mij op!

0515 43 06 23
info@mullermakelaardij.nl

Van mij kunt u verwachten dat ik streef naar een open
en eerlijke communicatie waarin ik probeer een
passende match te vinden voor hetgeen dat wordt
aangeboden.
Ook voor het taxeren van uw watersportgebonden
object bent u bij ons aan het juiste adres. Onze expertise
in combinatie met mijn lidmaatschap bij het NRVT en het
RICS heeft er tevens toe geleid dat ook de banken ons
erkennen als deskundig taxateur in dit specifieke
marktsegment.

Bezichtiging
Na het lezen van deze brochure hopen we u
een duidelijke indruk te hebben gegeven van
het aangebodene. Daarna wilt u natuurlijk hetgeen waarin u geïnteresseerd bent in het echt
zien! Dit kan door middel van een bezichtiging.
Door contact op te nemen met de makelaar
kan een afspraak gemaakt worden. Ook kunt u
uiteraard nog vragen stellen. In sommige
gevallen zijn er nog aanvullende stukken die ter
beschikking worden gesteld na het tekenen van
een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring
wordt meegenomen tijdens de eerste

bezichtiging óf wordt toegestuurd om
getekend te worden. Tijdens de bezichtiging zal
de makelaar, vaak samen met de verkoper/
verhuurder, u rondleiden. Vragen die u heeft
kunt u direct stellen, waarbij wij deze zo veel
als mogelijk zullen beantwoorden. Soms is
een vraag zó goed, dat we nog het een en
ander uit dienen te zoeken. In dat geval komen
we er later op terug.
Bent u na de bezichtiging nog steeds
enthousiast? Dan kan de makelaar uitleggen
hoe het proces verder verloopt.

“Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de makelaar!”
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4 - Muller Makelaardij

Algemeen
Bent u op zoek naar een kleinschalige jachthaven op een
prachtige plek midden in de Randstad?

Vraagprijs € 760.000,- k.k.

Dit is uw kans!
Namens de eigenaren bieden wij te koop aan een fraai
gelegen recreatie/watersport object bestaande uit een
perceel grond en water met daarop:

Terreinvoorzieningen

- een jachthaven met circa 40 ligplaatsen;
- twee (recreatie)woningen, beide thans verhuurd;
- een woonark voor permanente bewoning, thans
verhuurd;
- een overdekte winter-/parkeerstalling (groot circa 200

Ligplaatsen
Parkeerplaatsen

m2).

Winterstalling voor

Het object is fraai gelegen in het Groene Hart van de

boten

Randstad nabij de Kagerplassen en via de Kromme Does
en de Wijde Aa nabij de Braassemermeer.
Het geheel is goed onderhouden en maakt een zeer
verzorgde indruk. Deze rustig gelegen jachthaven met 3
(recreatie)woningen biedt uitstekende mogelijkheden
als beleggingsobject. Tevens is deze jachthaven ook
uitermate geschikt om zelf te gaan exploiteren.
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Jachthaven
Aantal ligplaatsen
Bouwjaar
Voorzieningen
Faciliteiten

Bijzonderheden
Buitenterrein

40 stuks
1964/1965
water, elektra
- overdekte parkeergelegenheid en
overdekte winterstalling
- t.b.v. ligplaatshouders: sanitair en
keukenblok met boiler (2006)
gelegen in woonwijk en nabij
horecagelegenheid de Kromme Does
in de winterperiode gedeeltelijk in gebruik
voor winterstalling van boten

Het betreft hier een kleinschalige jachthaven met circa 40 ligplaatsen. Met name sloepen en
kleine zeiljachten hebben hier een ligplaats. Het geheel is goed onderhouden en maakt een
verzorgde indruk. Op een paar ligplaatsen na zijn momenteel alle ligplaatsen verhuurd. Het
gemiddelde ligplaatstarief bedraagt circa € 650,- per zomerseizoen.
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Overdekte winterstalling (Vissersweg 10b)
Oppervlakte
Bouwjaar
Voorzieningen

200 m2
jaren 70
elektriciteit

De overdekte stalling heeft een grootte van circa 200 m2 en wordt in de zomermaanden gebruikt
als stalling voor auto's van de ligplaatshouders. In de winterperiode wordt deze ruimte gebruikt
voor stalling van boten.
De constructie is een staalskelet. De gevels en het zadeldak zijn in 2020 opnieuw bekleed met
damwandprofielplaten. De dakbedekking is voorzien van lichtstraten. De vloer is bekleed met
betontegels.
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Woonark (Vissersweg 10w)
Bouwjaar
Brandmerk

1980
8295 B AMST

De woonark genaamd "Carpe Diem" is fraai gelegen op het jachthaventerrein en heeft 140 m2
eigen grond.
De ark bestaat uit een betonnen bak van 7.00 x 11.00 meter met een goed onderhouden houten
opbouw. Het zadeldak is gedekt met kunststof golfplaten.
De indeling bestaat uit: Woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet/douche bij hal/slaapkamertje
verbouwd tot badkamer. Kelder (geen stahoogte) met daarboven nog een slaapkamer.
De woonark wordt thans verhuurd voor permanente bewoning voor een bedrag van € 1.000,- per
maand inclusief een voorschot van € 144,41 voor gas en elektriciteit.
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Recreatiewoning (Vissersweg 10c)
Bouwjaar

2015

Deze recreatiewoning is gelegen op de kop van de jachthaven. Vanuit de recreatiewoning heeft
men een fraai en wijds uitzicht over water en landerijen.
De recreatiewoning is een 2-kamer woning en heeft een oppervlakte van 49 m2. De gevels zijn
bekleed met SIF bouwelementen (een kunststof met hoge isolatiewaarde). De kozijnen zijn van
kunststof. Het lessenaarsdak is gedekt met profielplaten. Het geheel is goed onderhouden en
maakt een verzorgde indruk.
De recreatiewoning wordt thans verhuurd voor een bedrag van € 872,50 per maand inclusief
€ 100,- voorschot voor gas en elektriciteit.
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Recreatiewoning (Vissersweg 10d)
Energielabel

D

Ook deze recreatiewoning betreft een 2-kamer woning, ± 55 m2.
Indeling: woonkamer/keuken is 4.2 x 7.2 meter; slaapkamer/douche/toilet is 5.0 x 4.7 meter.
Het betreft een houtskelet bouw met een zadeldak en gepotdekselde gevels.
De recreatiewoning wordt thans verhuurd.
De huidige huur bedraagt € 825,- per maand inclusief een voorschot voor gas en elektriciteit van
€ 150,-.

De betreffende huurovereenkomsten van Vissersweg 10c, 10d en 10w zijn op aanvraag
beschikbaar.
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Kadastrale kaart
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Kadastrale percelen
Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte

Eigendom

Woubrugge

D

1128

161 m2

Eigendom

Woubrugge

D

1476

± 2.677 m2

Eigendom

Zakelijke rechten
Geen

Erfdienstbaarheden
Recht van overpad inclusief onderhoud betreffende perceel. Voor de exacte formulering wordt
verwezen naar de akte van levering. Deze wordt u op verzoek toegezonden.
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Ligging en bereikbaarheid
Hoogmade is een gezellig dorp binnen de gemeente Kaag & Braassem, in het Groene Hart van de
Randstad. Het dorp biedt goede voorzieningen voor (basis)onderwijs, kinderopvang, horeca en
diverse sportfaciliteiten. Het beschikt in de nabijheid over uitstekende ontsluitingen op de A4 en
A44. Via deze wegen zijn de steden Leiden, Amsterdam en Den Haag, maar ook de kustplaatsen
binnen 30 minuten bereikbaar. In 10 à 15 minuten staat u op luchthaven Schiphol. Op
loopafstand ligt een bushalte met verbindingen naar Leiden en Alphen aan den Rijn.

Voorzieningen in de omgeving

Afstand tot

Restaurant

< 100 m.

Snelweg afrit

< 3 km.

Winkel

op 250 m.

NS station

> 10 km.

Basisschool

op 400 m.

Bushalte

< 300 m.
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Bestemmingsplankaart
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Bestemmingsplankaart
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Bestemmingsplankaart
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Bestemmingsplankaart en -regels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Bestemmingsplanregels
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Milieu en vergunningen

Bodem
Er is in 2000 een
bodemonderzoek uitgevoerd
door Lexmond Milieu-adviezen.
In 2004 is dit onderzoek
geactualiseerd door IDDS Milieu
& Techniek. De conclusies van
deze onderzoeken zijn ter
inzage beschikbaar.
Asbest
Verkoper is niet bekend met de
aanwezigheid van asbest in het
aangebodene.
Vergunningen
In onderstaande tabel is
aangegeven welke
vergunningen en/of
documenten benodigd zijn voor
het huidige gebruik.

Soort

Toelichting
Geen vergunning(en) benodigd

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij
de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of
vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.
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Overige informatie
Aanvaarding: in overleg
Bij vergevorderde interesse is het mogelijk een aantal aanvullende documenten en gegevens te
ontvangen. Voordat deze vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven, zullen wij u verzoeken een
geheimhoudingsverklaring te tekenen. Neem hiervoor contact op met de makelaar.
Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden
als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende
aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding
gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.
Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de
verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de
omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen
kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie
kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan
geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid.
Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante
bescheiden.
Alle kosten die betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper.
Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat
binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel
bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij
afname en betaling van het gekochte.
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Onze kantoren hebben jarenlange ervaring opgebouwd in de
recreatiesector. Als gespecialiseerde partij kennen we de lokale
markt en weten we wat er speelt in de regio. Met een landelijk
netwerk kunnen we u nog beter helpen. Door een groot aanbod
én door gebruik te maken van elkaars expertise. Daarom hebben
we onze krachten gebundeld in Leisure Makelaars Nederland.
Dus: wilt u werk maken van verkoop, aankoop, taxatie of overdracht
van een recreatiebedrijf? Kom langs of bel uw contactpersoon!

Over ons

Sinds 1997 zijn wij dé makelaar in heel Nederland voor de aan- en verkoop en verhuur van
jachthavens, jachtcharterbedrijven, zeilscholen en andere soorten watersportgebonden
bedrijven en onroerend goed. Wij zijn onder andere lid van de NVM, zijn VastgoedCert
gecertificeerd en Hiswa-Recron Top Supplier.
Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers begeleiden het volledige traject: van taxatie tot de daadwerkelijke
aan- of verkoop. Met een passie voor, en specialisatie in, de watersportbranche helpen we de zakelijke (én
particuliere) markt aan de perfecte match! Wij weten wat er speelt in de markt en zijn continu bezig met het
uitbreiden van ons bestand. Wij beschikken over een ruim bestand van relaties die serieus op zoek zijn naar
watersportbedrijven of watersportgebonden onroerend goed voor een marktconforme prijs.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op om de aan-of
verkoopmogelijkheden voor uw bedrijf of onroerend goed te bespreken.
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Dé makelaar en taxateur voor
watersportgebonden bedrijven
en onroerend goed
MULLER MAKELAARDIJ
Oude Oppenhuizerweg 83
8606 JC SNEEK

0515 43 06 23
info@mullermakelaardij.nl

www.mullermakelaardij.nl

