
Winkel/bedrijfs-
ruimte te Vuren.
MILDIJK 77 A, VUREN

Tevens mogelijk-heden als woning.



Kenmerken

Gelegen in de 
dorpskern van 
Vuren.

Objectgegevens

Totale oppervlakte Ca. 77 m²

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

BTW belast Nee

Bouwjaar 1960-1970

Verdiepingen Begane grond

Oppervlakte perceel Ca. 172 m²

Bestemming Centrum



Omschrijving
Winkel- en/of bedrijfsruimte, met tevens mogelijkheden als 
woning door de ruime bestemming, te Vuren.

Bevat momenteel geen nuts 
aansluitingen.

Dit object (voormalige snackbar) gelegen in de 

dorpskern van Vuren is nu te koop. Het betreft een Buitenterrein: voortuin en tevens buitenruimte aan 
object op de begane grond met een oppervlakte de zijkant van het object.

van in totaal ca. 77 m², op een hoekligging met 

buitenterrein. Het gehele perceel kent een 
Algemeen

oppervlakte van 172 m².





Indeling


Begane grond: toegang tot de winkel-/ - Het verkochte wordt opgeleverd "as is, where is", 
bedrijfsruimte aan de voorzijde van het object; leeg en ontruimd.

doorloop naar de achtergelegen ruimtes; hal met - Aanvaarding in overleg, kan snel.

achterdeur naar de buitenruimte; toilet.
 - De ruime bestemming bied ook mogelijkheden als 

- Het object zal moeten worden voorzien van 
(nieuwe) nutsvoorzieningen, heeft momenteel geen 
meterkast.


woning.
















Ligging

De gemeente West Betuwe is gelegen in het prachtige rivierengebied tussen de Linge en de Waal, centraal in Nederland. 

Vuren kent circa 2000 inwoners. Het kleinschalige centrum kent voorzieningen als een supermarkt, kinderopvang en 
basisonderwijs. Daarnaast ligt de stad Gorinchem op circa 4 kilometer afstand voor uitgebreidere en volledige 
voorzieningen.

Door de centrale ligging nabij de snelwegen A2, A15 en A27 zijn grote steden als Den Bosch, Utrecht, Rotterdam en Breda 
binnen 30 minuten te bereiken. Er is een goede busverbinding met Gorinchem en Geldermalsen.





Bestemming


Het gehele object heeft de enkelbestemming "Centrum".




De voor 'Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;

b. bedrijven, voor zover genoemd in de milieu categorieën 1 en 2 van de Lijst van bedrijven;

c. dienstverlening;

d. kantoren;

e. horeca, categorie 1 en 2;

f. wonen;




Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bestemmingsplan 'Kern Vuren' en de gemeente West-Betuwe.

















Bekijk dit
object op
de website!



Plattegrond



Kadastrale kaart



Bestemmingsplan



Locatie op de kaart

Werkt u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



De makelaars
van uw bedrijfspand
De zakenwereld verandert continu. Cliché, maar waar. Vooruitdenken en meebewegen 
in bedrijfshuisvesting, financieringen en bedrijfsverzekeringen is hierdoor een absolute 
pré. Dat doen we! Wij zijn professioneel gedreven, innovatief en transparant en bovenal 
snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Ook voor uw bedrijfspand! Bel 0183 67 29 92 of mail 
naar dennis@vanekerenkuiper.nl of nick@vanekerenkuiper.nl.

Dennis Kuiper

Nick Prenger

Lees deze brochure voor de ins en outs van dit object. 

Meer weten over de bedrijfsmakelaardij?


Bekijk onze website >>

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

Je hebt ons voor
Het (ver)kopen of (ver)huren van een bedrijfspand.
Als één van de weinige makelaars in de regio is Van Ekeren Kuiper geregistreerd in 
het register ‘Bedrijfsmatig Vastgoed’ van Vastgoedcert en NRVT.
Een passend en transparant verzekeringsadvies via onze samenwerkingspartner 
Boveko Bedrijfsverzekeringen.
Een goed zakelijk hypotheekadvies.
Taxaties conform de BAR-NAR-methode, DFC-methode en volgens de 
kwaliteitsstandaard TMI en European Evalution Standaard (EVS).

Adviseur bedrijfsmatig 
vastgoed

Directeur en NVM makelaar - 
taxateur

https://www.vanekerenkuiper.nl/nieuwbouw
https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl


Interesse in dit object? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Het geld
regelen voor uw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

bedrijfshuisvesting
doet u niet alleen.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

