
 

  

HORSTERDIJK 35 
Lottum 

Gelegen in het Noord Limburgse Rozendorp Lottum staat 

dit karakteristiek, volumineuze object wat de mogelijkheid 

biedt voor het huisvesten van maximaal 20 

(internationale) werknemers of andere huisvestingsdoel-

einden.  

 

Het gehele object  is recent verbouwd waardoor er een 

praktische indeling is ontstaan in slaapvertrekken, sanitai-

re ruimtes en gemeenschappelijke leefruimtes.  

 

De benodigde vergunningen alsmede het certificaat 

voor brandveiligheid  zijn aanwezig. Thans ligt er een 

huurovereenkomst met een expiratiedatum in augustus 

2026.  

 
 

 

 
Bouwjaar  : ca. 1955 

Perceel   : ca. 1.295 m² 

WO    : ca. 335 m² 

 

 
 
 
 
 
 

VRAAGPRIJS 
€ 1.375.000,- k.k. 

Peelrand Bedrijfsonroerendgoed 

(0478) 56 88 46 | info@peelrand.com | www.peelrand.com 

TE KOOP 
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LIGGING 

LIGGING 

De Horsterdijk 35 is in de bebouwde kom van Lottum gele-

gen, Enerzijds sta je zo in de dorpskern, anderzijds rijd je zo 

de bebouwde kom uit waar je omringt wordt door akker-

land met vrij uitzicht. De dorpskern van Lottum heeft een ba-

sisschool, kinderopvang, een warme bakker, een gemeen-

schapshuis, diverse horecagelegenheden en enkele sport-

verenigingen.  

 

Lottum kent veel toeristische trekpleisters, zoals het  Rozen-

festival (wat duizenden bezoekers trekt) en diverse wandel– 

en fietsroutes.  

 

Op zes kilometer afstand is Horst, dat voorziet in alle beno-

digde voorzieningen op het gebied van winkels, voortgezet 

onderwijs, cultuur en ontspanning. Via de nabij gelegen A67 

en A73 zijn omliggende steden zoals Venlo en Venray bin-

nen een kwartier te bereiken.  

 

* de inrichting zoals zichtbaar op foto’s is niet meer aanwe-

zig.  
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LIGGING 
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LOGIESFUNCTIE 

VOORHUIS 

Met een eigen ingang aan de linkerzijde van het pand be-

treed je het voorhuis. 

Vanuit hier betreedt men een hal welke op zijn beurt toe-

gang verschaft tot alle overige vertrekken op de begane 

grond. Dit zijn 4 kamers op de begane grond en 2 kamers op 

de 1e verdieping. Alle kamers beschikken over een eigen 

badkamer. De afwerking is modern en met lichte kleuren, 

echter met behoud van karakteristieke details.  

 

Alle ruimtes op de begane grond zijn afgewerkt met een te-

gelvloer. De kamers op de 1e verdieping zijn belegd met een 

mooie laminaatvloer.  

 

Op veel plekken zijn authentieke details bewaard gebleven. 

Zo zijn er op veel plekken ‘stalramen’ gebruikt en zijn de hou-

ten gordingen door gebruik van beits geaccentueerd.  
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LOGIESFUNCTIE 
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WOONRUIMTE 

ACHTERHUIS 

Het centrale woongedeelte, aan de achterzijde van het ob-

ject, bestaat uit een lichte woonkamer van ca. 35m² met 

sfeervolle details waaronder glas-in-lood ramen, segment-

bogen en een houtkachel. Daarnaast beschik je over een 

leefkeuken in hoekopstelling van ca. 11,5m² met de nodige 

inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is de kelder (4,5m²) 

toegankelijk. Toilet met wandcloset welke eveneens vanuit 

de achter entree toegankelijk is wat mogelijkheden biedt 

om gemeenschappelijk te gebruiken. 

 

Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, welke 

ruim zijn opgezet (ca. 22,5m², 11,5m² en 11m² groot), aange-

naam verlicht en afgewerkt met een laminaatvloer. Daar-

naast biedt de overloop toegang tot een praktische inloop-

kast en een volledig betegelde badkamer (7m²) voorzien 

van ligbad, wandcloset en wastafel. 
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WOONRUIMTE 
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WOONRUIMTE 
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WOONRUIMTE 
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LOGIESFUNCTIE 

EETZAAL 

Centraal in het pand gelegen is de eetzaal. Hier is tevens 

een mooie keukenopstelling geplaatst. Vanuit deze ruimte is 

de wasruimte toegankelijk. Deze biedt volop ruimte voor het 

witgoed en het opbergen van praktische (schoonmaak) at-

tributen. Vanuit de wasruimte is de 2e oprit bereikbaar.  

 

Door het gehele pand zijn er in alle plafonds inbouwspots 

(grotendeels LED) verwerkt. Uiteraard is er voldaan aan alle 

regelgeving met betrekking tot brandveiligheid en vlucht-

wegen. Door goede isolatie en o.a. het gebruik van thermo-

staatkranen op alle radiatoren blijft het energieverbruik rela-

tief laag.  
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LOGIESFUNCTIE 
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BIJGEBOUW 

GARAGE (ca. 30 m²) 

Links van het object is een vrijstaande garage gesitueerd. 

Deze is opgetrokken uit metselwerk spouwmuren en voorzien 

van een zadeldak bedekt met pannen. Er ligt een gecoate 

betonvloer. Er is verlichting, elektra en een vliering aanwezig. 

Aan de voorzijde is een dubbele houten deur en aan de zij-

kant een separate loopdeur.  

 
OPRIT 

Riante beklinkerde oprit welke tevens parkeerplaats biedt 

voor het mogelijke huisvesting. Aan de rechterzijde is een 2e 

oprit met eveneens een poort welke toegang tot de achter-

tuin biedt.  Tevens is er een royale fietsenstalling  aanwezig 

(v.v. elektra).  

 
SCHUUR (ca. 60 m²) 

Praktische onderhoudsvrije schuur, opgebouwd uit beton-

nen elementen, van binnenuit geïsoleerd. Er ligt een beton-

tegel vloer en het dak bestaat uit (asbesthoudende) golf-

platen.  

 
ALGEMEEN 

Er is een vergunning aanwezig voor het bouwen van een 

nieuwe schuur (vraag naar de voorwaarden) 
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BIJGEBOUW 
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TUIN 

TUIN 

De zonnige achtertuin is gelegen op het zuiden en biedt vol-

op ruimte en privacy. Aan beide zijden is de tuin vrij bereik-

baar en afsluitbaar middels houten poorten. Aan de zuid– 

en westkant (middag– en avondzon) van het pand is een 

grote veranda gecreëerd. Verder is de tuin voornamelijk 

met gazon aangelegd.  
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TUIN 
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TUIN 
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TUIN 
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ALGEMENE KENMERKEN 

ALGEMEEN  

 

 

BOUWJAAR : ca. 1955 

OPPERVLAKTE KADASTER  : 1.295 m². 

WOONOPPERVLAKTE  : ca. 335 m². 

TUINLIGGING  : zuiden 

EXTERNE BERGRUIMTE : ca. 100 m² ( garage, schuur en fietsenstalling) 
 

VLOEREN  : begane grond: beton vloer. 1e verdieping: hout.  

GEVELS  : metselwerk spouwmuren, na-geïsoleerd. In 2014 opnieuw 

gevoegd en gereinigd   

DAKCONSTRUCITE  : zadeldak bedekt met pannen. Dak voorhuis geheel 

vernieuwd en geïsoleerd in 2004. 

KOZIJNEN  : hardhouten kozijnen. 

ISOLATIE  : muur– en glasisolatie. Grotendeels dakisolatie. 

VERWARMING  : Nefit cv-ketel (1999 en 2004).   

WARMWATERVOORZIENING  : middels de cv-ketel  en de boiler (2004). 

VENTILATIESYTEEM : mechanische afzuiging. 
 

BESTEMMINGSPLAN  : woonbestemming. 

ERFDIENSTBAARHEDEN  : geen bekend. 

ENERGIELABEL  : volgt.  

ASBESTHOUDENDE MATERIALEN : aanwezig op het dak van de schuur (golfplaten). 

ALGEMEEN  : er is een vergunning aanwezig voor het bouwen van een 

schuur.  

Verhuurder staat : Er ligt thans een huurovereenkomst (ROZ-model), deze 

overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar t/m 31-08-2026. 

De huurstroom is bepaald op € 130.000,- p/jr.  



 

19 

KADASTER 
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PLATTEGROND BEGANE GROND 
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PLATTEGROND VERDIEPING 
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LIGGING 
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ALGEMENE INFORMATIE 

EEN BEZICHTIGING 

De eigenaren en ook wij als Peelrand Makelaardij zouden het op prijs stellen indien u 

binnen een paar dagen na een bezichtiging uw reactie over het bezochte pand aan 

ons door zou willen geven. Ook als er geen verdere interesse bestaat horen wij dit 

graag! 

Als makelaars hebben wij dagelijks te maken met kopers en verkopers. Deze mensen 

komen voor vele keuzes te staan op het gebied van financieringen, verbouwingen, 

renovaties, interieuradvies of woninginrichting. Wij ondersteunen daarbij graag! De 

Partners van Peelrand is een samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven waar  wij u 

met een gerust hart naar toe willen sturen, u wordt daar op een vakkundige wijze  

geadviseerd. Waar kunt u de Partners van Peelrand vinden:   

- Op de homepage van www.peelrand.com 

- In het magazine “Welkom Thuis” 

- Op de Peelrand verhuisbus 

Voor kopers en verkopers van Peelrand Makelaardij heeft elke partner ook een  

speciale aanbieding, doe hier uw voordeel mee! 

DE PARTNERS VAN PEELRAND 

DE BROCHURE 

Indien met betrekking tot dit object onderhandelingen optreden, welke leiden tot het 

tot stand komen van een koopovereenkomst, zal door de makelaar een koopakte 

worden opgemaakt overeenkomstig het laatst uitgegeven model koopakte NVM, 

vastgesteld door de NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Indien 

wenselijk kan in deze koopakte zijdens de koper een voorbehoud worden opgenomen 

ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of nationale hypotheekgarantie 

(NHG). In ieder geval zal in de koopakte eveneens de standaard waarborgsom (een 

borg te storten bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte van 10% van de koop-

prijs worden  opgenomen. De kosten van een bankgarantie komen voor rekening van 

de koper. 

KOOPAKTE 

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden. De informatie is met zorg samengesteld en uit ons inziens 

betrouwbare bron afkomstig. T.a.v. de juistheid ervan kunnen wij echter geen  

aansprakelijkheid aanvaarden. De tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken 

van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdracht-

gever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ont-

vanger van deze informatie. Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te 

geven m.b.t. mogelijk aanwezige gebreken in het object. De informatie die is vermeld 

is verkregen van de verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als  

bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de 

op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust 

er op de koper van het object een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf 

verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten 

om te voldoen voor het gebruik dat hij van het object zal willen maken. Het verdient 

dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige in te schakelen.  

Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan komen 

eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.  
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PEELRAND MAKELAARDIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelrand Makelaardij is een dynamisch makelaarskantoor met ruim 20 jaar 

ervaring, gevestigd in hartje Venray en Bergen. Wij zijn lid van de NVM, wat voor u 

een garantie betekent voor deskundigheid en onafhankelijkheid.  

   

Wij zijn uw juiste partner voor:  

·  verkoop en aankoop van bestaande woningen;   

·  verkoop en aankoop van nieuwbouw  

·  verhuur van alle soorten onroerend goed  

·  commercieel vastgoed, winkels en bedrijfsruimtes  

·  taxaties voor o.a. financiering, nalatenschappen of verdeling.   

   

Neem vrijblijvend contact op of loop eens bij ons binnen: 
   

 Kantoor Venray 

 Paterslaan 2  | 5801 AS Venray  

 (0478) 568846  
 Kantoor Bergen 

 Mosaïque 6-A  | 5854 AZ Bergen 

 (0485) 748008   

      info@peelrand.com | www.peelrand.com 

AANTEKENINGEN 

http://www.peelrand.com/

