
Vraagprijs €479.000,00 kosten koper

LANDPOORTSTRAAT 16-18,
IJZENDIJKE





De omgeving

Droomt u al enige tijd van uw eigen Bed & Breakfast of praktijkruimte? Dan is

de woning met mogelijkheden aan de Landpoortstraat 16-18, IJzendijke de

ideale kans voor u!

De keuzes bij dit object zijn oneindig, met maar liefst zeven kamers komt u

voor uw praktijk of Bed & Breakfast geen ruimte te kort. Bovendien beschikt dit

object over een ruime woning gelegen met voordeur aan de Rozemarijnstraat. 

IJzendijke is een gezellig dorp, waar men elkaar nog vrolijk begroet. Naast de

gezellige bewoners beschikt IJzendijke over een charmante markt met

prachtige herenpanden. 

IJzendijke leeft. Zo treft u er op de markt gezellige restaurants aan en een café.

Kunt u bij de Plus uw wekelijkse boodschappen doen en indien u sportief bent

aangelegd is er keuze genoeg. Zo beschikt IJzendijke over verschillende

sportverenigingen, zoals een tennis- en voetbalvereniging. 



 

Met de trap bereikt u de eerste

verdieping van het woongedeelte. Hier

treft u de woonkamer en keuken aan.

Dit gedeelte werd in 2021 volledig

gerenoveerd en voorzien van

elektrische vloerverwarming met een

mooie vinylvloer . De woonkamer is

ruim en beschikt over veel natuurlijk

lichtinval. Bovendien heeft u veel

privacy hier, mede doordat deze is

gelegen op de eerste verdieping.

De keuken werd niet alleen voorzien

van vloerverwarming en een nieuwe

laminaatvloer, maar tevens werd deze

ook in een nieuw jasje gestoken. De

keuken beschikt over een afzuiging,

inductiekookplaat, koelkast, vaatwasser

en een natuurstenenblad. 

Vanuit de keuken betreedt u het royale

dakterras die voorzien is van een

berging. De berging is nu ingedeeld als

speelkamer voor de kinderen. Ideaal

om alle jaargetijden uw kinderen bezig

te laten zijn.

Op de tweede verdieping van de

woning treft u drie slaapkamers aan en

een ruime badkamer met douche,

ligbad en wastafel inclusief meubel. 

De woning 
Bij het betreden van de ingang van de woning wordt u verwelkomd in een ruime en

lichte hal, voorzien van een natuurstenen tegelvloer. De vrolijk geschilderde trap brengt

u verder naar het woongedeelte.

Op de begane vloer treft u een ruime bijkeuken aan waar de heerlijke ontbijtjes voor het

de bed & breakfast gemaakt worden. Tevens treft u hier uw witgoedaansluitingen aan.

Aansluitend treft u een serre aan die nu is omgetoverd als slaapkamer. Als laatste kunt u

via deze ruimte de garage bereiken.



 

Het fijne aan dit object is dat u privé en werk gescheiden kunt houden. Zo heeft u via de

Landpoortstraat aparte ingang, zodat u uw gasten vanuit hier hartelijk kunt

verwelkomen. Bij het betreden van deze ingang wordt u verwelkomd door een fijne en

open ruimte. De begane grond is voorzien van elektrische vloerverwarming en een

stijlvolle pvc-vloer.

De entree leent zich om uw gasten een heerlijk bakje koffie aan te bieden, terwijl u de

gasten in- checked. Aan de achterzijde van de ruimte treft u de toegang tot de

ontbijtzaal die voorzien is van airco. Zo kunnen uw gasten in de zomer in alle rust en

koelte genieten van hun ontbijt.

De begane grond is ingedeeld met twee praktijkruimtes, een wellnessruimte, een

kitchenette en twee slaapkamers. Beide slaapkamers zijn voorzien van een eigen toilet

met douche. 

Tevens treft u op de begane vloer de toegang tot een ruime kelder.

De eerste verdieping van de Bed & Breakfast beschikt over nog twee ruime slaapkamers

met een gedeelde keuken en gedeelde badkamer douche. 

Als laatste treft u aan de achterzijde een fijn terras voor uw gasten. Door middel van een

afscheiding hebben de huidige eigenaren nog een privé terras gerealiseerd waar u en

uw kinderen heerlijk kunnen genieten en spelen. 

Bed & Breakfast Vrije Vlinders staat erg goed bekend bij de gasten met een gemiddelde

bezetting van 80% het gehele jaar door bent u verzekerd een goed rendement.

Bovendien biedt dit pand talloze andere mogelijkheden om uw droom hier te realiseren.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Kom vrijblijvend langs om het pand

met eigen ogen te bewonderen. 

Bed & Breakfast



Grotendeels rolluiken

Grotendeels dubbelglas

Voorzien van elektrische vloerverwarming

Fijne sfeer van privé en zakelijk

Mogelijkheden tot praktijkruimtes

Voorzien van garage

In het kort:

Vijf verhuurbare kamers, één welnessruimte, praktijkruimte cq werkkamer.

Bijzonderheden:































+31 (0) 117 76 01 60

MEER INFORMATIE? 


