
Te koop 

Dorpstraat 49 Kerkweg
2742 AK Waddinxveen 

Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda 
(0182) 525 700
gouda@basis.nl
www.basis.nl 



Omschrijving
Algemeen: Het betreft hier een hoek-winkelruimte met daarachter / naast gelegen kleine woonruimte. Op de 
1e en 2e verdieping zijn 3 woningen gesitueerd. Achter het perceel, omringd door andere panden, ligt een 
2e woonruimte met opslagruimte/garage.
De historie van het hoekpand voert terug tot het begin van de 17e eeuw. Toen was hier het 'Regthuys' 
gevestigd. Daarna is het pand eeuwenlang in gebruik geweest als 'Herberg Sint-Joris', met een speciaal 
vertrek voor schout en schepenen. Het pand heeft een art-deco gevel op de hoek en wordt omschreven als 
'een pand met zeer hoge cultuurhistorische waarden’. 
Locatie: Waddinxveen is gelegen in de provincie Zuid-Holland. De snelwegen A12 (Den Haag-Utrecht) en 
A20 (Rotterdam-Gouda) zijn binnen een paar minuten bereikbaar.
Oppervlakte:
Begane grond: - winkelruimte circa 70 m²; - wonen circa 35 m².
- 1e verdieping circa 130 m². - 2e verdieping (zolder) circa 25 m².
Gebouw op achterperceel: - begane grond circa 120 m²; - 1e verdieping circa 70 m²; - opslagruimte circa 21 
m² (begane grond).
M² conform plattegrond en betreft een schatting.
Opleveringsniveau onder andere voorzien van: Voorzieningen en afwerkingsniveau zijn niet bekend 
aangezien de makelaar de objecten niet heeft kunnen bezichtigen.
Kadastrale gegevens: Gemeente Waddinxveen Sectie B Nummer 7340 Grootte 378 m².
Nadere informatie & Toegang besloten digitale dataroom: Indien u geïnteresseerd bent in een mogelijke 
verwerving van deze onroerende zaak en derhalve nadere informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk 
contact op te nemen met de heer mr. M.Th. Van Burken van Basis Bedrijfshuisvesting Gouda B.V. Toegang 
tot de digitale dataroom kan verkregen worden door middel van aanmelding bij mevrouw R.D. Op de 
Weegh. U kunt een e-mail sturen naar gouda@basis.nl. Teneinde toegang te verkrijgen tot de besloten 
digitale dataroom dient een gegadigde de volgende gegevens te overleggen: - naam en adres organisatie, - 
contactperso(o)n(en), - e-mailadres(sen), - telefoonnummer(s), - kopie uittreksel Kamer van Koophandel. - 
Ondertekening van een geheimhoudingsverklaring is vereist alvorens toegang tot de digitale dataroom 
gegeven wordt. De in deze objectinformatie opgenomen gegevens zijn slechts van algemene aard en aan 
verandering onderhevig. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijkdagen: Vooralsnog is het niet mogelijk om te bezichtigen. Als dit verandert zal dit gepubliceerd worden 
op BOG Auctions.
Belangrijke data: Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen. De bieding 
dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling 19 mei 2021 om 23:59 uur schriftelijk en 
onvoorwaardelijk aan de veilingnotaris (DLA Piper Nederland N.V.) te worden gericht, ter attentie van mr. 
M.J.A. Laenen, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, of per email: feliz.coll@dlapiper.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de 
executant gehouden is op een bieding in te gaan.
Online executie veiling: 3 juni 2021 vanaf 15:00 uur.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.
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