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Gespecialiseerd in PaardenPanden

‘Huisje / Boompje / Paardje’
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Harmelen (UT)
‘Paardenhouderij’

Multifunctioneel paardencomplex met landhuis op een unieke locatie centraal in Nederland ten westen van de stad Utrecht. De paardenhouderij heeft werkelijk alle denkbare faciliteiten waaronder: 72 paardenboxen, binnenrijbaan (70x23m Agterberg), binnenrijbaan(20x40m Agterberg), buitenrijbaan(20x60m Agterberg), Aquatrainer 2017, 6-paards stapmolen, 4 gedraineerde zand en 37 gras
paddocks, foyer met rvs-keuken, multifunctionele ruimte en kantoor, rietgedekte luxe vrijstaande woning 4 slaapkamers, 3 badkamers,
woonkeuken, living, inpandige dubbele garage, carport en tuin rondom. Perceel van ruim 4ha.
Vraagprijs: € 3.200.000,- K.K.
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Etten-Leur (NB)
‘Woning met stallen’

Eigen paarden aan huis en vanuit de keuken en living uitkijken over de weide terwijl de paarden heerlijk aan het grazen zijn? Het kan
in deze rietgedekte vrijstaande woning (renovatie 2012) met aanbouw en vrijstaande schuur met paardenstallen. De woning is voorzien
van woonkeuken met moderne keuken (Fratelli apparatuur), living met centrale houtkachel en vide, badkamer en een 2-tal slaapkamers(uitbreiding mogelijk). Het geheel is gelegen in het buitengebied van Etten-Leur nabij de stad Breda op een perceel van 8.785m²
eigen grond op een rustieke locatie.

TE KOOP

Doeveren (NB)
‘Woning met stallen’

Karakteristieke woonboerderij uit 1947 met vrij uitzicht gelegen in een rustieke omgeving aan de Bergsche Maas. De woonboerderij
is geschikt voor dubbele bewoning op een perceel van 1 hectare. Inpandig zijn er 15 paardenboxen aanwezig voorzien van drink en
voerbakken. Daarnaast is er een carport voor 3 auto’s en een overdekte paddock van 10x15m aanwezig. De centrale ligging zorgt
voor een goede bereikbaarheid middels de A59.
Vraagprijs: € 649.000,- K.K.
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Leunen (LB)
‘Paardenhouderij’

Nabij Equestrian Center De Peelbergen (15km) bieden wij te koop aan dit professionele paardenpand gelegen op ca. 1,5 hectare,
bestaande uit een vrijstaand woonhuis met inpandige verblijfsruimte voor stagiaires/grooms, een rijhal (22 x 50m) met foyer, een
inpandige paardenstal in 3 delen (uitermate geschikt voor verhuur) met in totaal 27 paardenboxen en een opslagruimte met parkeergelegenheid voor een vrachtwagen. Verder is het perceel uitgerust met een buitenrijbaan (50 x 35m), een overdekte trainingsmolen,
longeercirkel en weidegang.

Gespecialiseerd in PaardenPanden
Pand & Paard Makelaardij is gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en het taxeren van paardenpanden. Van een woonhuis
met enkele paardenstallen tot aan de hippische accommodatie. Voor zowel de hobbymatige paardenliefhebber als de hippische
ondernemer.

De kracht van Pand & Paard Makelaardij is de passie voor paarden gecombineerd met de daaruit voortvloeiende benodigde vakkennis van (agrarisch) onroerend goed. Wij weten als geen
ander welke meerwaardes een paardenpand met zich meebrengt, die juist de paardenliefhebber
weet te onderscheiden. Denkend aan een professionele bodem in de rijbaan, solarium, trainingsmolen, milieuvergunning, etcetera.
Met onze jarenlange ervaring binnen de onroerende zaken in de paardenbranche, professionaliteit en kennis op het gebied van de markt, bouwkundige staat, milieu aspecten, financiën en
juridische zaken zijn we u graag van dienst.
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Huisseling (NB)
‘Woning met stallen’

Tussen Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch is dit ultieme paardenpand op 5.635m² gelegen. De woning is grotendeels in 2018 gerenoveerd en is v.v. alle mogelijke luxe en bezit 5 slaapkamers. Het multifunctioneel bijgebouw met keuken en toilet leent zich voor
atelier/kantoor/praktijk/ etc. Uiteraard is er ook aan de paarden gedacht: 3 paardenstallen (uitbreiding mogelijk), buitenrijbaan 20 x
40m met prof. bodem en weidegang.
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Venlo (LB)
‘Woning met stallen’

Deze ruim uitgebouwde bungalow ligt aan de rand van Venlo nabij natuurgebied de Venlose Heide. Door de aanwezigheid van stallen
en weide is dit object zeer geschikt voor een paardenliefhebber. Op de begane grond biedt deze bungalow veel leefruimte. Daarnaast
is de woning voorzien van een groot souterrain dat gebruikt kan worden als autostalling maar ook geschikt is voor diverse andere
doeleinden.
Vraagprijs: € 650.000,- K.K.
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Lage Mierde (NB)
‘Woning met stallen’

In de driehoek van Tilburg, Eindhoven en Turnhout (BE) is deze schitterende langgevel boerderij uit 1935 (renovatie 2007) gelegen
in een landelijke omgeving aan een rustige weg. Op het perceel van ca. 7.500m² bevinden zich een volledig ingericht gastenverblijf
(bwjr. 2010), professionele buitenrijbaan met Agterberg bodem, carport, parkeerplaatsen, verschillende weilanden en een paddock
met uitloopstal. De woonboerderij bestaat uit een woongedeelte, stalgedeelte met 4 stallen en kantoor/- werkdeel. Dit alles gelegen
in een rustieke omgeving.

TE KOOP

Schaik (NB)
‘Woning met stallen’

Voor paardenliefhebbers een droomlocatie, zowel de voorzieningen als de ligging! Deze geheel vernieuwde woning met dubbele garage heeft een inhoud van 640m3. Vrij en landelijk gelegen op een riant perceel van 2.562m2. Deze vrij gelegen woning ligt tussen
twee prachtige natuurgebieden in. Namelijk aan de rand van natuurgebied De Herperduin, zo’n 400ha prachtig bosgebied met veel
afwisseling in hei, bossen, enkele natuurwaterplassen en zandverstuiving omringd door duin. De stal is in 2019 gebouwd met 2 paardenboxen, foerageruimte en wasplaats met warmwaterboiler.
Vraagprijs: € 650.000,- K.K.
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Esbeek (NB)
‘Woning met stallen’

Te midden van het landgoed “De Utrecht” bevindt zich deze in 2019 gerenoveerde karakteristieke woonboerderij uit 1935 met gastenverblijf met riante overkapping. De woonboerderij is voorzien van een royale living met eetgedeelte, woonkeuken met bijkeuken, 2
slaapkamers en badkamer. Het bijgebouw is voorzien van een badkamer met toilet en leefruimte met keuken. Op het perceel zijn een
3-tal buitenstallen gerealiseerd (2019) met omheinde zandpaddock, parkeerplaats en weidegang.
Vraagprijs: € 695.000,- V.O.N.

TE KOOP

T
H
C
O
K
VER
Hulsel (NB)
‘Woning met stallen’

Ca. 20 km van Tilburg en 30 km van Eindhoven ligt dit paardenpand in een bosrijke omgeving binnen de bebouwde kom. Het woonhuis is in 2012 vernieuwd en bezit een ruime woonkamer, kantoor, moderne keuken met eetgedeelte, 4 slaapkamers en een badkamer.
Aangebouwd een multifunctionele ruimte van ca. 7,5 x 9m met 2 verdiepingen. Daarnaast aanwezig een ruime garage met vliering,
prieel met grote vijver en een schuur van 12 x 6m waarin paardenboxen zijn gerealiseerd met daar aangrenzend de weide van ca.
6.400m². Gelegen in de prachtige natuur nabij de dagelijkse voorzieningen op bijna 1 ha.
Vraagprijs: € 749.000,- K.K.
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Franeker (FR)
‘Woning met stallen’

En route naar de Waddeneilanden ligt nabij Harlingen en Franeker deze markante Rijksmonumentale kop hals romp hoeve met schuur,
ondergrond, erf, tuin en weiland, op een perceel van 10.740 m². Deze schitterende hoeve is in 2003 grondig verbouwd, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen. Hetgeen opvalt wanneer je deze woonboerderij binnentreedt: de prachtige vloeren, de
balken plafonds, de schitterende gebinten, zij maken de uitstraling stoer, klassiek en warm. Twee friese schoorstenen, zesluik vensters
en het oorspronkelijke topgevel venster dragen bij aan de authentieke uitstraling.
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Wadenoijen (GE)
‘Woning met stallen’

Op een mooie, centraal in Midden-Nederland gelegen landelijke locatie, voorzien van alle relevante paardenfaciliteiten voor de hobbymatige paardenliefhebber, ligt deze luxe, gemoderniseerde woonboerderij met imposante voorgevel.
Deze fraaie instapklare woonboerderij (1907) biedt bewoners alle mogelijkheden om royaal en luxe te wonen en dit te combineren met
hobby en werk aan huis. Met de A15 en A2 op enkele auto minuten afstand bent u zo in de omliggende steden Tiel, Geldermalsen
maar ook Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen.
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Oudenhoorn (ZH)
‘Woning met stallen’

Slechts 30km van Rotterdam, op een mooie locatie in uitgestrekt polderlandschap nabij dorpskern gelegen, wordt te koop aangeboden
op bijna 1 hectare eigen grond een gerenoveerd paardenpand met aangebouwde serre die schitterend zicht biedt over de paardenfaciliteiten. Voor elke paardenliefhebber een droom: 5 ruime paardenstallen, solarium, poets-/wasplaats, paddock, trainingsmolen,
verlichte buitenrijbaan v.v. een eb/vloed bodem en weidegang.

Essen (België)
‘Woning met stallen’

Magistraal, luxueus en landelijk wonen met de paarden aan huis. Dit paardenpand biedt prachtige vergezichten vanuit de royale leefvertrekken en ligt net over de grens ca. 8km van Roosendaal. Het landhuis bezit een ruime living, woonkeuken, serre, 4 slaapkamers en
2 badkamers. Verder komt u in het bijgebouw de paardenstallen tegen, een buitenrijbaan v.v. professionele bodem, carport en eigen
weides. Het geheel is gelegen op een prachtig perceel van ca. 5.638m² eigen grond.
Vraagprijs: € 895.000,- K.K.
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Hengelo (GD)
‘Paardenhouderij’

Prachtig gelegen paardenfokkerij met dubbel te bewonen woonboerderij. Het geheel is gelegen op een perceel van ruim 3,5 hectare
grond, op korte afstand van het dorp en op korte afstand van een groot bosgebied met uitrijmogelijkheden. Het object heeft een agrarische bestemming en beschikt over een vergunning voor het houden van 15 volwassen paarden en 15 opfokpaarden.

Bladel (NB)
‘Woning met stallen’

Schitterend luxe rietgedekt landhuis uit 2010 voorzien van 4 slaapkamers, woonkamer, zitkamer, 2 badkamers, lift en souterrain. De
levensbestendige woning heeft op de begane grond een slaapkamer met badkamer. De centrale lift zorgt voor makkelijke toegang tot
de verdiepingen. Het volledig geïsoleerde bijgebouw is voorzien van 4 stallen, hobbyruimte en bovenverdieping. Op het perceel van
ruim 1,1 hectare zijn nog aanwezig een verwarmd zwembad, weidegang voor de paarden, tuinhuisjes en meerdere dierverblijven. Het
perceel is gelegen in een bosrijke omgeving met vrij uitzicht.
Vraagprijs: € 895.000,- K.K.
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Zuid-Beijerland (ZH)
‘Paardenhouderij’

Aan het water gelegen en omringd door rustiek ligt deze imposante monumentale woonboerderij “De Eendragt” gelegen te midden
van de steden Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. Dit paardenpand schittert vanwege haar idyllische ligging op een perceel van ruim
4 hectare. De imposante aangebouwde schuur (ca. 34x20m) is ingericht met 5 opfokstallen, 8 paardenboxen en een kantine. Verder
biedt deze paardenhouderij een ruime schuur (ca. 16x9m), 2 gedraineerde paddocks (ca. 15x30m), ruime weide verdeeld in 4 blokken
en omheind, schuur (ca. 5x4m) en twee in hoogte verstelbare hooischelven.
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Schijndel (NB)
‘Woonhuis met stallen’

Volledig genieten van de natuur met de paarden in de wei en elke dag een heerlijke wandelingen maken op uw ‘eigen landgoed’,
maar toch de faciliteiten van de plaats Schijndel nabij. Gelegen ca. 10km van Den Bosch en ca. 25km van Eindhoven. Het is mogelijk
op dit landgoed van ruim 5 hectare met authentieke langgevelboerderij uit de 19e eeuw. De woonboerderij heeft een inhoud van ca.
1.300m3 en is voorzien van 5 slaapkamers, 2 woonkamers, keuken, badkamer en bergruimte. Het bijgebouw met aangebouwde serre
geeft schitterend uitzicht over de landerijen.
Vraagprijs: € 995.000,- K.K.

TE KOOP

Sint Willebrord (NB)
‘Paardenhouderij’

Nabij de stad Breda, aan het einde van een doodlopende straat is deze woning (bwjr 2010) met kantoor, 4 slaapkamers en 2 badkamers gelegen. Op ruim 3 hectare staan een 2-tal loodsen (11 x 20m en 12 x 30m) v.v. 15 ruime boxen, poets-/wasplaats, opvoelbox,
opslag, stalling, kantoor, toilet en keuken. Tevens een trainingsmolen, loopstal (6 x 12m), dubbele mestplaat, weides en ruim voldoende
parkeergelegenheid. Milieuvergunning voor 40 paarden en de mogelijkheid voor het bouwen van een binnenrijbaan van 20 x 60m!
Vraagprijs: € 999.000,- K.K.
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Bergen op Zoom (NB)
‘Paardenhouderij’

Parel in Noord-Brabant waar niets te wensen is overgelaten. Luxe modern landhuis(bj.2008) v.v. van alle gemakken en technische
hoogstandjes. De sfeervolle living met uitkijk over eigen landerijen, royale woonkeuken, tv-kamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers en in
de kelder een fitness-/ en salonruimte, 6 luxe paardenboxen, was-/ poetsplaats, een 20 x 44m buitenrijbaan v.v. Agterbergbodem, longeercirkel, trainingsmolen en weilanden op ca. 1,5 hectare. Bovendien stapt u zo te paard de bossen in. Het geheel is gelegen tussen
de steden Breda en Tilburg en enkele minuten van de A58 verwijderd.
Vraagprijs: € 995.000,- K.K.
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Heukelom (NB)
‘Woning met stallen’

Centraal gelegen in de driehoek Tilburg, Den Bosch en Eindhoven ligt dit in 2003 volledig vernieuwde imposante rietgedekte landhuis. Het perceel van ruim 2 ha is voorzien van een schitterend aangelegd gazon met terras, met houtenhekwerk afgezette weilanden,
paddocks en verlichte buitenrijbaan van 20x40m (Agterberg). Tevens zijn er 5 paardenboxen, was-/poetsplaats, kantoorruimte, ruime
parkeerplaats en garage aanwezig.
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Etten-Leur (NB)
‘Woning met stallen’

Schitterend landhuis gelegen aan het Liesbos op een riant eigen perceel van ca. 9.975m2 op een uitstekende locatie nabij Breda(5min), Prinsenbeek en Etten-Leur(3min). Het landhuis is voorzien van 6 slaapkamers, 2 badkamers, wellness, bijkeuken/inpandige
dubbele garage en werkkamer. Rondom het landhuis is de sfeervolle siertuin gelegen met vijverpartij en overdekt buitenzwembad. Het
bijgebouw met eigen oprit kan voorzien worden van paardenstallen en op het perceel is ruimte aanwezig voor de realisatie van een
paardenweide.
Vraagprijs: € 995.000,- K.K.
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Angeren (GD)
‘Woning met stallen’

Resideren zoals menig paardenliefhebber het voor ogen heeft in alle vrijheid & rust. Deze riante, karakteristieke woonboerderij (1.255m3)
is tussen Arnhem en Nijmegen gelegen en bezit een buitenzwembad, 6-tal paardenstallen, solarium, was-/poetsplaats, overdekte trainingsmolen, buitenrijbaan (20 x 50m) v.v. een prof. bodem, paddock, weide en een separaat bijgebouw op 6545m2 eigen grond.
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Gilze (NB)
‘Woning met stallen’

Luxe modern landhuis (bj. 2008) voorzien van alle gemakken en technische hoogstandjes. De sfeervolle living met uitkijk over eigen
landerijen, royale woonkeuken, tv-kamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers en in de kelder een fitness-/ en salonruimte. Ook aan de
paarden is gedacht met 6 luxe paardenboxen, was-/ poetsplaats, een 20 x 44m buitenrijbaan v.v. Agterbergbodem, longeercirkel,
trainingsmolen en weilanden op ca. 1,5 hectare. Bovendien stapt u zo te paard de bossen in. Het geheel is gelegen tussen de steden
Breda en Tilburg en enkele minuten van de A58 verwijderd.
Vraagprijs: € 1.095.000,- K.K.

TE KOOP

Schijf (NB)
‘Woning met stallen’

Genieten, volop in de natuur aan de rand van de Rucphense bossen op een eigen perceel van ca. 1,33 hectare. Het perceel is ideaal
voor de liefhebber van rust, natuur, bos en paarden. De woning heeft een ruime woonkamer over de breedte van de woning, woonkeuken, bijkeuken en kantoor op begane grond. Op de 1e verdieping 4 slaapkamers, separaat toilet en badkamer. Op het perceel tevens
aanwezig een carport, schuur/garage, zwembad, jacuzzi, siertuin, parkeerplaats voor trailer, stal met 3 boxen (3x4m), 3 uitloopstallen,
buitenrijbaan (20x40m), hooischuur, berging, tunnel en weidegang.

Vraagprijs: € 1.095.000,- K.K.

TE KOOP

Heelweg (GD)
‘Dubbele woning met stallen’

Uniek, volledig vrij gesitueerd en veelzijdig paardenpand met dubbele bewoning op een perceel van ruim 3ha met alle paardenfaciliteiten voor de hobbymatige en semiprofessionele paardenliefhebber. Woning I is v.v. 2 slaapkamers, moderne badkamer, walk-in closet,
woonkeuken, bijkeuken en living. Woning II is v.v. 2 badkamers, 2 slaapkamers, woonkamer, keuken, bijkeuken, kantoor/slaapkamer,
berging en ruime zolder. Voor de paarden zijn er 10 stallen (wv 2) opfokstallen, buitenrijbaan 20x40m, longeerpiste, 3 zand paddocks,
mestvaalt en ruime weidegang aanwezig.
Vraagprijs: € 1.150.000,- K.K.

TE KOOP

Vriezenveen (OV)
‘Woonhuis met stallen’

Op een unieke en schitterende locatie aan de rand van Vriezenveen gelegen vrijstaand rietgedekt landhuis (vernieuwd in 2009) met
een bijgebouw voorzien van drie paardenboxen, kapschuur, carport en een grote (hooi)zolder.
Vanaf het grote, deels overdekte, terras met zonnezeil, hebt u een vrij uitzicht over de tuin met verwarmd buitenzwembad, de paardenrijbaan, het weiland en de achtergelegen landerijen. Het totale perceel is ruim 1 hectare groot zodat u volop privacy hebt.
Vraagprijs: € 1.150.000,- K.K.
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Berlicum (NB)
‘Paardenhouderij’

In het buitengebied nabij ‘s-Hertogenbosch in een prachtige omgeving gelegen, vrijstaand Landhuis met 6 kamers en 2 badkamers,
fraai aangelegde tuin, een 2-tal paardenstallen (v.v. 28 boxen), wasplaats, solarium, binnenrijhal met kantine, trainingsmolen, vrachtwagen-/ en trailerstalling, buitenrijbaan en springtuin/weiland op ca. 1 hectare grond. Kortom alle faciliteiten die een paardenliefhebber kan wensen zijn op dit perceel aanwezig.

TE KOOP

Sprang-Capelle (NB)
‘Paardenhouderij’

Op ca. 15km van Tilburg, ca. 25km van Den Bosch en ca. 25km van Breda wordt dit multifunctioneel paardenpand met alle faciliteiten
voor de (professionele) paardenliefhebber te koop aangeboden. Een sfeervolle vrijstaande woning met 4 slaapkamers en 2 badkamers
en een tuinhuis met volwaardige verblijfsruimte. De paardenhouderij bestaat uit: overdekte 4-paards stapmolen, 13 paardenboxen,
longeercirkel, was-/poetsplaats, foyer, buitenrijbaan (20x60m) en binnenrijbaan (20x40m) beide met Zorgdrager bodem. Het geheel
is op bijna 1 hectare gelegen, huren van meer grond is mogelijk.

Vraagprijs: € 1.200.000,- K.K.
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Langedijke (FR)
‘Paardenhouderij’

Zelden worden er woonboerderijen aangeboden van deze signatuur. Het geheel verkeert in een uitstekende staat van onderhoud en
heeft een hoog afwerkings- en voorzieningenniveau. Dit luxueuze landgoed is absolute topklasse in de woningmarkt en beschikt over
twee moderne gastenverblijven met eigen opgang, kantoor met eigen toegang, grote kapschuur met 13 zeer ruime paardenstallen en
hooiopslag, overdekte binnenrijbaan met verwarmde kantine/theorieruimte (met keuken en toiletgroep), buitenrijbaan van 20 x 60 m,
longeerkraal, paddocks, bosperceel en landerijen op een geheel van ruim 4 ha.
Vraagprijs: € 1.268.000,- K.K.

TE KOOP

Geesteren (OV)
‘Woning met stallen’

In het prachtige Twente ligt deze monumentale woonboerderij op een kavel van ca. 24.000 m² en bezit een sfeervolle living, authentieke woonkeuken met bijkamer en suite, 6 slaapkamers, relaxruimte, badkamer en een inpandig kantoor (ca. 131 m²) met spreekkamer.
De fraai aangelegde tuin heeft een terras en verwarmd buitenzwembad. Op het terrein staan 5 ruime paardenstallen met zadelkamer,
voerkamer en wasplaats met solarium. Verder zijn aanwezig een hal (15x30m.), trainingsmolen en verlichte buitenbak (20x40m.).
Naast wonen of zelfs dubbele bewoning, zijn diverse bedrijfsbestemmingen mogelijk.

Vraagprijs: € 1.275.000,- K.K.

TE KOOP

Raamsdonksveer (NB)
‘Woning met stallen’

In de driehoek van Breda – Utrecht – Den Bosch ligt deze unieke monumentale woonboerderij van maar liefst ca. 1.800 m3, zorgvuldig
gerestaureerd en in uitstekende staat van onderhoud. De stijl-zuivere buitenkant, de zorgvuldig gekozen kleuren en het groene decor
geven allure aan deze begin 19-eeuwse boerderij. Naast de 4 woonkamers, 8 slaapkamers, 3 badkamers en 2 woonkeukens, is er een
riante praktijk-/kantoorruimte, 5 paardenstallen (meer mogelijk), verlichte buitenrijbaan, weiland en siertuin met diverse terrassen. Dit
fraaie paardenpand biedt uitstekende mogelijkheid voor dubbele bewoning.
Vraagprijs: € 1.295.000,- K.K.
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Hellevoetsluis (ZH)
‘Paardenhouderij’

Nabij Rotterdam (35km) gelegen, bieden wij te koop aan een professioneel paardenpand met een milieuvergunning voor 70 paarden,
binnenrijbaan (20 x 60m), binnenrijbaan (20 x 40m) buitenrijbaan (20 x 40m), foyer met baropstelling, paddocks en een vernieuwde
bedrijfswoning met 3 slaapkamers op ruim 2,5 hectare. Pracht bezit dat uitgebaat kan worden als manege/pensionstal/trainingsstal
etc. met schitterende uitrijmogelijkheden.

TE KOOP

Zundert (NB)
‘Paardenhouderij’

Ca. 10km van Breda is dit te koop aangeboden professioneel paardenpand gelegen. De vrijstaande villa (bj. 2006) heeft een woonkeuken, living, 5 slaapkamers en badkamer. De paardenhouderij bezit een binnenrijbaan van 20 x 40m v.v. Agterberg bodem, 21
paardenstallen, ponystal, buitenrijbaan van 40 x 45m, overdekte 6-paards trainingsmolen, overdekte longeercirkel, paddocks en weide
op ruim 1,7 hectare eigen grond. Het separate bijgebouw leent zich voor bijv. fitness/kantoor/atelier/werkplaats.
Vraagprijs: € 1.170.000,- K.K.
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Driel (GD)
‘Paardenhouderij’

Nabij het Nationaal Park de Hoge Veluwe en de stad Arnhem bieden wij te koop aan een hoogwaardig multifunctioneel paardenpand
(bwjr. 2002) op bijna 4 hectare eigen grond. De paardenhouderij bestaat uit een binnenrijbaan (27 x 50m), luxe foyer, buitenrijbaan
(30 x 60m), 42 ruime paardenboxen, overdekte 8-paards trainingsmolen, paddocks en weidegang. Het bouwen van een bedrijfswoning is één van de mogelijkheden!

Berghem (NB)
‘Paardenhouderij’

Tussen Den Bosch en Nijmegen ligt dit unieke paardenpand. De villa is voorzien van een living, woonkeuken, 4 slaapkamers en 3
badkamers. Een luxueus en compleet gastenverblijf, carport en omliggende tuinen met terras. Het paardengedeelte bestaat uit een 2-tal
buitenrijbanen van 20 x 40m en 30 x 60m, 6-paards trainingsmolen, geïsoleerde paardenstal met 5 boxen (meer mogelijk), loopstal,
bergruimte, mestplaat en weides op ca. 1,5 hectare. Vergund mogen er 40 paarden gehouden worden.
Vraagprijs: € 1.250.000,- K.K.

TE KOOP

De Bult (OV)
‘Woning met stallen’

In een woonomgeving te midden van de fraaiste nationale parken kan het haast niet mooier en rustiger. Dit is absoluut een unieke plek.
Degelijk opgebouwd met topkwaliteit producten, stuk voor stuk bijzonder in hun soort. Geheel compromisloos zijn alle facetten van de
bouw en de afwerking benaderd. Voor middelmaat was geen plaats. Met als resultaat een ensemble van een fantastisch landhuis met
stallencomplex, gelegen op een perceel van ruim 2 hectare.
Vraagprijs: € 1.400.000,- K.K.
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Asten (NB)
‘Paardenhouderij’

In een woonomgeving te midden van de fraaiste nationale parken kan het haast niet mooier en rustiger. Dit is absoluut een unieke plek.
Degelijk opgebouwd met topkwaliteit producten, stuk voor stuk bijzonder in hun soort. Geheel compromisloos zijn alle facetten van de
bouw en de afwerking benaderd. Voor middelmaat was geen plaats. Met als resultaat een ensemble van een fantastisch landhuis met
stallencomplex, gelegen op een perceel van ruim 2 hectare.
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Starnmeer (NH)
‘Paardenhouderij’

Deze professionele paardenhouderij (verbouwd in 2009) is gelegen in Starnmeer in de provincie Noord-Holland boven Zaandam en
bestaat o.a. uit een bedrijfswoning met 2 woonnummers, 3 appartementen, 2 binnenrijbanen, binnen en buiten paddocks, aquatrainer,
52 binnenboxen, 8 buitenboxen, buitenrijbaan, Liberty 6-paards trainingsmolen, longeercirkel, zadelkamers en foyer met keuken op
een perceel van ca. 2,5ha.
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Vrouwenpolder (ZL)
‘Paardenhouderij’

Deze schitterende nabij de kust gelegen manege is voorzien van alle moderne paardenfaciliteiten die verwacht mogen worden van
een bedrijf uit dit genre. De manege beschikt o.a. over 2 binnenrijhallen, 2 buitenrijbanen (25x45m), buitenrijbaan (70x90m), foyer/
kantine met bar, ruim 75 boxen met opfok, 6 paddocks (3x4m 1 van 20x20m), longeercirkel, mini-camping, bedrijfswoning en ruim
13ha aan weiland.

T
H
C
O
K
VER

Breda (NB)
‘Paardenhouderij’

Tegen de rand van de stad Breda en met directe toegang naar het achtergelegen natuurgebied ligt deze langgevelboerderij (1850m³)
met 11 slaapkamers, 3 badkamers, 2 livings (één 105m²), separaat gastenverblijf, ruime parkeergelegenheid, 2 opritten en bijgebouwen. De paardenhouderij bestaat uit een hal (2005) met 31 boxen, rijbaan, wasplaatsen, opslag, kantine, toiletgroep, afhang,
buitenrijbaan, longeercirkel en weiland op ruim 2,5 hectare.

Moergestel (NB)
‘Paardenhouderij’

Tussen de steden Tilburg (ca. 10km), Eindhoven (ca. 20km) en Den Bosch (ca. 25km) bieden wij een semiprofessioneel paardenpand te
koop aan. Het recentelijke gerenoveerde landhuis bezit een living, woonkeuken, 5 slaapkamers, kantoor, bijkeuken en een badkamer.
De paardenhouderij bestaat uit een binnenrijbaan(Agterberg), 8 paardenboxen (meer mogelijk), buitenrijbaan (20x60m), 4-paards
stapmolen, longeercirkel en weide. Dit alles gelegen op ca. 1,5 hectare eigen grond.
Vraagprijs: € 1.395.000,- K.K.

TE KOOP

Kerkwerve (ZL)
‘Paardenhouderij’

Op een unieke locatie te midden van weilanden centraal op het eiland Schouwen-Duiveland, bieden wij u te koop aan in Kerkwerve
deze schitterende woonboerderij uit 1956, voorzien van alle denkbare faciliteiten zowel voor uzelf als voor uw paarden op ruim 4 ha
grond (1,5 hectare meer beschikbaar). De woonboerderij (ca. 1.450m3) heeft 2 woonkamers, woonkeuken, 2 bijkeukens, kantoor,
bibliotheek, 5 slaapkamers en 2 badkamers. De paardenhouderij is voorzien van 18 boxen, binnenrijbaan, buitenrijbaan, paddock,
trainingsmolen, longeercirkel en ca. 2,5 ha weide.

Vraagprijs: € 1.495.000,- K.K.

TE KOOP

Made (NB)
‘Woning met stallen’

Heerlijk zorgeloos wonen in een villa die van alle gemakken is voorzien op een riant perceel van ruim 6.000m2 met een eigen buitenrijbaan, 6 paardenboxen, paddocks, jacuzzi, Tinello woonkeuken, wijnkelder, sauna, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een woonkamer
met subliem uitzicht over het perceel. Het perceel is omringd met groen en volledig omheind met imposante oprijlaan.
Vraagprijs: € 1.499.500,- K.K.
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Wassenaar (ZH)
‘Woning met stallen’

Gelegen in de bosrijke omgeving in Wassenaar nabij de kust ligt deze authentieke woonboerderij op ruim 2ha eigen grond grenzend
aan de zijwatering. De woonboerderij is v.v. een fraai aangelegde achtertuin met zwembad en overdekt terras, 9 paardenboxen, 2
paddocks, ruime weidegang, zwembad, vrijstaande schuur met stallen, carport en riet gedekt tuinhuis. De uitgestrekte duingebieden,
natuur, strand en vele wandel- en fietsroutes zorgen voor de ultieme buitenbeleving en tevens dicht bij de grote steden.

Callantsoog (NH)
‘Paardenhouderij’

Op loopafstand van de zee en duinen, op ca. 30km van Alkmaar ligt deze te koop staande pensionstal op bijna 5,5 hectare eigen
grond. Het paardenpand bezit een Fins woonhuis (bwjr. 2012) met living, woonkeuken, 3 slaapkamers, balkon, badkamer en tuin met
vijver. De paardenhouderij (bwjr. 2012 & 2014), heeft 42 paardenstallen een inpandig zelfvoorzienend appartement met terras, poets/
wasplaatsen, buitenrijbaan 20 x 40m, longeercirkel, paddocks en weides.
Vraagprijs: € 1.595.000,- K.K.
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Kapel-Avezaath (GD)
‘Woning met stallen’

In het hart van de Betuwe vlak bij Tiel ligt dit schitterende landgoed in het gebied genaamd “Hamsche Bouwing”. Het landgoed dat
bijna 10 hectare groot is, is zeer geschikt voor het houden van paarden. De ligging aan de meanderende rivier Linge is fantastisch.
In de vroege ochtend ziet u de dauw op de weilanden, de zon opkomen en u hoort de vogels fluiten. Het prachtige uitzicht over het
groene landschap en de combinatie van de vijver en de Linge maken het wonen hier compleet. Bij warm weer is een duik nemen in het
zwembad natuurlijk onmisbaar. Deze woning is gelegen op een prachtig perceel van totaal maar liefst 94.210 m2.

TE KOOP

Brummen (GD)
‘Woning met stallen’

Exclusief en zeer riant landhuis (ca. 2.000 m3) gelegen op een perceel van ruim 1 hectare eigen grond op een rustige locatie met veel
privacy waar je vanuit bijna alle ramen in huis het wild ziet lopen. Het paardenpand bezit een living, woonkeuken, 3 slaapkamers, 2
kleedkamers, 2 badkamers en een inpandige dubbele garage. De woning is volledig onderkelderd, met een biljartkamer, professionele
bar en voorraadkamer. Het buitenzwembad, diverse opstallen in de tuin en de eindeloze uitrijmogelijkheden maken het geheel compleet. In overleg is ca. 3 hectare grond bij te pachten.
Vraagprijs: € 1.950.000,- K.K.
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Delfgauw (ZH)
‘Paardenhouderij’

Gelegen te midden van de steden Den-Haag, Rotterdam en Zoetermeer wordt dit unieke paardenpand met allure aangeboden. De
paardenhouderij bestaat uit een binnenrijbaan van 20 x 60m met 41 luxe paardenstallen. De woonboerderij biedt vele mogelijkheden
en bezit een hoofdwoning en diverse bijwoningen. Ook de buitenrijbaan van 20 x 60m, longeercirkel, overdekte trainingsmolen en
diverse paddocks ontbreken niet aan dit prachtige geheel, gemaakt en in bedrijf voor de (top) paardensport.

TE KOOP

Eibergen (GD)
‘Paardenhouderij’

Schitterend paardendomein gelegen op een eigen landgoed van ruim 6,5ha met alle luxe voor de paarden en uzelf. De paardenhouderij ligt nabij de steden Hengelo, Enschede en de Duitse grens en is voorzien van een buitenrijbaan van 20x40m, riant gastenverblijf,
foyer/kantine, zadelkamer, overkapte mestvaalt, was-/poetsplaatsen, binnenrijbaan 20x40m, 9 stallen (uitbreiding mogelijk), trainingsmolen en ca. 5,4ha weide. Het landhuis is voorzien van een sfeervolle living, zitkamer, woonkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers.
Tevens aanwezig een wellness met baropstelling, multifunctionele ruimte en dubbele garage.
Vraagprijs: € 1.950.000,- K.K.

TE KOOP

Fijnaart (NB)
‘Woning met stallen’

“Dream Horse Property at the countryside” gelegen ca. 15km van Roosendaal en ca. 40km van Rotterdam & Breda. De bescheiden
en stijlvolle architectuur van dit te koop staande paardenpand verraadt weinig van de luxe en het formaat van dit landhuis. De woning
is in 2008 gerenoveerd en voorzien van 5 slaapkamers, 3 badkamers en heeft een luxe pool house. Buiten zijn aanwezig een gedraineerde buitenrijbaan van 20x40m, 2 paddocks met schuilstallen en 2 paardenboxen. Dit alles op een perceel van ruim 4.100m2, uit
te breiden tot ca. 1,4ha.

Vraagprijs: € 1.925.000,- K.K.

TE KOOP

Liessel (NB)
‘Paardenhouderij’

Professionele paardenhouderij voorzien van alle daarbij horende paardenfaciliteiten gecombineerd met comfortabele woonmogelijkheden op 10 minuten afstand van Equestrian Centre ‘de Peelbergen’. De schitterende woning is voorzien van 3 slaapkamers,
2 badkamers, woonkamer met zithoek en woonkeuken. Omringd met een fraai aangelegde tuin met tuinhuis v.v. overkapping. De
paardenhouderij bestaat uit 56 stallen, stapmolen, buitenrijbaan, binnenrijbaan, foyer, zadelkamer, machineloods, was-/poetsplaats,
groomverblijf, meerdere schuren, paddocks en weiland op totaal 4ha eigen grond.
Biedprijs vanaf: € 1.995.000,- K.K.

TE KOOP

Middenbeemster (NH)
‘Paardenhouderij’

Luxe hoogwaardige paardenhouderij in een landelijke setting nabij de hoofdstad. De paardenhouderij bestaat uit een binnenrijbaan
en buitenrijbaan van beide 20x60m, 8-paards overdekte trainingsmolen met longeercirkel, 40 paardenboxen, paddocks, solarium,
zadelkamer, poets en wasplaatsen. Naast de complete paardenhouderij biedt het geheel perfect wooncomfort in de authentieke Stolpboerderij die in 2013 volledig is vernieuwd. Dit alles op een perceel van ca. 2,5ha.
Vraagprijs: € 2.295.000,- K.K.

TE KOOP

Wassenaar (ZH)
‘Woning met stallen’

Op een unieke locatie in Wassenaar nabij de kust is deze paardenhouderij met moderne vrijstaande villa met garage en bovengelegen
logeerappartement op ruim 3ha eigen grond gelegen. Door de landelijke ligging met vrij uitzicht, tal van uitrij mogelijkheden. Tevens
14 paardenstallen, stapmolen, paddock, rijbaan, weilanden en aanlegsteiger aan de Wetering met verbinding met open water. Het
hele complex is in 2007 volledig verbouwd en gemoderniseerd. Het zwembad is in 2012 aangelegd.
Vraagprijs: € 2.450.000,- K.K.

Maasdam (ZH)
‘Woning met stallen’

Magnifieke woonboerderij ten zuiden van Rotterdam op ca. 20 min. reistijd. De woonboerderij bestaat uit het monumentale voorhuis
(bj. 1827) en de in 2018 gerealiseerde woonboerderij. De woonboerderij bezit maar liefst 11 slaapkamers, 2 woonkamers (waarvan
één imposante van ca. 300m2), 2 keukens, biljartkamer, inpandige garage en tevens zo indrukwekkende ontvangsthal. Op het perceel
zijn twee grote schuren (bj. 2018) aanwezig met een 3-tal paardenboxen voorzien van buitenluiken. Tevens een gedraineerde buitenrijbaan van 20x40m en ruime weidegang voor de paarden op een perceel van ca. 2,9 hectare.

Het perceel van 2,9 hectare is indien gewenst uit te breiden naar maar liefst 7,5 hectare eigen grond. Het geheel is toegankelijk via
een 2-tal oprijlanen. Oprijlaan I komt uit bij het voorhuis en de inpandige garage. Oprijlaan II komt uit bij de 2 schuren en loopt door
tot het achtergelegen land.
De woonboerderij is in 2018 gerealiseerd en voorzien van alle mogelijke luxe, isolatie en een riet gedekt zadeldak. Vanuit de woonboerderij is rondom zicht over de landerijen.
Bieden vanaf: € 2.950.000,- K.K.
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Gorssel (GD)
‘Woning met stallen’

Omgeven door het coulisselandschap en op loopafstand van het centrum van het chique plaatsje Gorssel, ligt dit prachtige drie hectare groene domein. Met zijn monumentale, tot in de puntjes gerestaureerde T-boerderij, stijlvolle landschapstuin en voorzieningen waar
iedere paardenprofessional van droomt. De plek waar kampioenen (Totilas!) getraind worden. Van hooizolder tot hotelluxe, op erve
Groot Bentinck is het elke dag weer een onvergetelijk thuiskomen.
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Harmelen (UT)
‘Paardenhouderij‘

Multifunctioneel paardencomplex met landhuis op een unieke locatie centraal in Nederland ten westen van de stad Utrecht. De paardenhouderij heeft werkelijk alle denkbare faciliteiten waaronder: 72 paardenboxen, binnenrijbaan (70x23m Agterberg), binnenrijbaan(20x40m Agterberg), buitenrijbaan(20x60m Agterberg), Aquatrainer 2017, 6-paards stapmolen, 4 gedraineerde zand en 37 gras
paddocks, foyer met rvs-keuken, multifunctionele ruimte en kantoor, rietgedekte luxe vrijstaande woning 4 slaapkamers, 3 badkamers,
woonkeuken, living, inpandige dubbele garage, carport en tuin rondom. Perceel van ruim 4ha.

STILLE VERKOOP
P00622
Gelegen 30 minuten van Antwerpen, nabij Brecht op een zeer mooie
en landelijke locatie: geheel gerenoveerd woonhuis met paardenhouderij bestaande uit een stallencomplex v.v. 20 boxen, binnenrijhal
(2006) v.v. rijbaan 22.5m x 50m, 45 boxen, leefruimte, eventueel een
2-tal nog te realiseren appartementen, buitenrijbaan van 80m x 75m
op ca. 9 hectare grond.
Vraagprijs: € 1.950.000,- K.K. VERKOCHT
P00635
Gelegen nabij de NL grens onder Tilburg tegen de bosrand aan waar
eindeloze ritten gereden kunnen worden. Middels een 2-tal opritten is
de gerenoveerde woonboerderij met aparte schuur en diverse terrassen te bereiken. Hier zijn gesitueerd: het separate royale gastenverblijf, gebouw (met baropstellingen, rvs keukens, slaapgelegenheden,
douches, toiletgroep), paardenstal v.v. boxen, opslagschuur, buitenrijbaan en weiland op ca. 3,2 hectare.
Vraagprijs: € 1.495.000,- K.K. VERKOCHT
P00641
Ultieme klasse in het topsegment van de paardenhouderij op een
mooie locatie, wordt u aangeboden een prachtige woonboerderij
met koetshuis en dependance v.v. royale entree, kantoorruimte, appartementen, garages, 16 royale paardenstallen, binnenrijhal, was-/
poetsplekken, solarium, zadelkamer, foyer, inpandige ovale trainingsmolen, buitenrijbaan, weiland en oprijlanen op ca. 1,7 hectare.
Vraagprijs: € 4.300.000,- K.K. VERKOCHT
P00642
Stoeterij met royaal landhuis op ruim 5,5 hectare. Het landhuis is v.v.
van 6 slaapkamers, 2 badkamers en inpandig appartement. De paardenhouderij bezit een 49-tal boxen, binnenrijbaan, buitenrijbaan,
springtuin, overdekte trainingsmolen en longeercirkel, foyer met baropstelling, poets-/wasplaatsen, hoefsmidplaats, solaria, zadelkamer,
ruime parkeergelegenheid en weidegang.
Vraagprijs: € 2.700.000,- K.K. VERKOCHT
P00644
Moderne lijnen gecombineerd met klassieke elementen, ruime leefvertrekken en het gebruik van warme materialen zijn bepalend geweest voor de perfecte afwerking van deze royale woonboerderij die
met veel zorg in de periode 2001 volledig gerenoveerd is. Het perceel van 2 hectare, dat uit te breiden is naar een totaal van 18 hectare, bezit een unieke paardenstal (1999) v.v. boxen, kantoorruimtes,
garages en een appartement.
Vraagprijs: € 3.200.000,- K.K. VERKOCHT
P00648
Op een unieke locatie in het uiterste fraaie landschap nabij Nijmegen, royaal landhuis (ca. 1800m³) met inpandig zwembad. Daarbij
een imposant stallencomplex v.v. 66 boxen, 2 binnenrijhallen, inpandige trainingsmolen, kantine, buitendressuurbaan, opslagruimte,
weilanden en ruime parkeervoorziening op bijna 5 hectare grond,
wordt u aangeboden de ultieme klasse in het topsegment van de
paardenhouderij.
Vraagprijs: € 3.600.000,- K.K.

P00651
Multifunctionele paardenhouderij met woonhuis gelegen tussen de
steden Tilburg en Breda in een Landelijke bosrijke omgeving voorzien
van ca. 40 stallen, binnen en buitenrijbaan van 20x60m (beide Eb &
Vloed), longeercirkel, trainingsmolen met schitterende uitrijmogelijheden in het bos op een perceel van ruim 4ha met weidegang.
Vraagprijs: € 1.295.000,- K.K.
P00652
Op een landelijke locatie in de provincie NH nabij de stad Alkmaar
geschikt als trainingsstal, opfok en pensionstal. De bijbehorende
ruime moderne woning is van alle gemakken voorzien en apart gelegen op het perceel (ruim 2ha), waardoor het paardenbedrijf en
woning van elkaar gescheiden zijn. Het paardenbedrijf bestaat uit
een apart gebouw met de stallen, een rijhal met binnenrijbaan, trainingsmolen, paddocks, buitenrijbaan met professionele bodem en
weidegang voor de paarden.
Vraagprijs: € 1.200.000,- K.K.
P00653
Tussen de steden Tilburg, Eindhoven en Den Bosch een landelijk
gelegen semiprofessioneel paardenpand. Recentelijke gerenoveerd
landhuis met hal, toilet, Tinello woonkeuken, bijkeuken met inbouwkasten, living met open haard, kantoor, 5 slaapkamers en een ruime
badkamer. Op het terrein een separaat kantoor dat geschikt is voor
diverse doeleinden. De paardenhouderij bestaat uit een binnenrijbaan, 8 paardenboxen (meer mogelijk), buitenrijbaan, stapmolen,
longeercirkel, ruime opslagschuur en weide. Op ca. 1,5 hectare
grond.
Vraagprijs: € 1.395.000,- K.K..
P00654
Paardenhouderij op een unieke locatie tussen Hilversum en Amsterdam van alle gemakken voorzien. De 2 geschakelde woningen zijn
voorzien van alle denkbare luxe, daarnaast nog een apart gastenverblijf. Op het perceel van ruim 1,2ha zijn o.a. te vinden: een verlichte buitenrijbaan van 20x60m (voorzien van een Agterbergbodem),
overdekte 4-paards trainingsmolen, binnenrijbaan van 17x24m met
Zorgdrager bodem, meerdere gedraineerde paddocks(voorzien van
paddockmatten), weidegang, een paardenstal met 7 boxen met een
afmeting van 3x6m en 8 van 3x3m en een aparte stal met uitloop in
paddock, geschikt voor kleinschalige veulen opfok.
Vraagprijs: € 2.995.000,- K.K.
P00655
Nabij International Arena Tops (25km) & Sentower Park (14km) een
exclusief paardenpand die alle faciliteiten bezit tot het beoefenen van
de topsport. Gelegen op ca. 10ha en in 2012 geheel vernieuwd/
gerenoveerd. Prachtig landhuis met 4 slaapkamers, 3 badkamers en
een zwemvijver. Appartementen voor de grooms/stagaires/ruiters,
37 stallen verdeeld over diverse units, binnenrijbaan (21 x 45m),
buitenrijbaan (50 x 85m), 4-paards trainingsmolen, 11 paddocks
met hout omheind, 2 royale loopstallen voor opfok en weidegang.
Vraagprijs: € 4.200.000,- K.K.
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info@coldasicez.com | www.coldasicez.com | +31 6 307 127 65

Gespecialiseerd in PaardenPanden

Pand & Paard Makelaardij is gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en het taxeren van PaardenPanden. Van
een woonhuis met enkele paardenstallen tot aan de
hippische accommodatie. Voor zowel de hobbymatige
paardenliefhebber als de hippische ondernemer.
Wij treden in Nederland en België op als enige makelaar
die enkel en alleen in het onroerend goed binnen het
paardensegment werkt. Daar waar ook ons netwerk ligt.

Verantwoordelijkheid: aan deze uitgave is de meeste
zorg besteed. De ervaring leert dat fouten niet altijd zijn
te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid
worden aanvaard door eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door tekst-/ of fotofouten. Artikelen uit
deze uitgave mogen niet zonder toestemming worden
overgenomen.
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