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GGroenlandse kade 73
Op één van de mooiste locaties aan de Vinkeveense Plassen 

gelegen, royale rietgedekte villa met botenhuis op een ruime 

kavel van maar liefst 3.630 vierkante meter eigen grond, bij  

de villa hoort tevens ruim 6 hectare water.

On one of the most beautiful locations on the Vinkeveense  

Plassen located spacious thatched villa with boathouse on  

a large plot of no less than 3,630 square meters of private land, 

the villa also includes more than 6 hectares of water.



De villa is ooit gebouwd als restaurant  
De Ronde Venen.

Hoewel de villa gemoderniseerd dient te worden  
is de constructie van het pand in goede staat.

De villa leent zich voor tal van mogelijkheden.

Indien gewenst is het naast gelegen terrein van  
circa 530 vierkante meter te koop voor € 200.000,-

The villa was once built as restaurant  
De Ronde Venen.

Although the villa needs to be modernized, the  
construction of the building is in good condition.

The villa lends itself to numerous possibilities.

If desired, the adjacent area of approximately  
530 square meters can be purchased for € 200,000

Wonen Living
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Souterrain 

Souterrain / Basement
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Beletage 

Bel-etage / Ground Floor
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Verdieping 

Verdieping / Floor
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Object 

Soort 
Type 
Bouwperiode 
Permanente bewoning 
Huidig gebruik 
Huidige bestemming 

Penthouse 
Bovenwoning  
Circa 1991 
Ja 
Woonruimte 
Woonruimte 

Woonoppervlakte 
Aantal kamers 
Aantal slaapkamers 
Volume 
 
 

Tuin 
 
 
Kwaliteit 
 

Volle eigendom 

De milieudienst, zie milieufax 
Geen aanschrijvingen bekend 
Geen negatieve informatie bekend over  
de fundering 

Erfpacht afgekocht tot 31 mei 2040 
Eigen parkeergarage 
Servicekosten bedragen circa € 195,= per maand 
Berging in de onderbouw 
 

Bestemming van dit object is wonen 
 

Gemeente 
recherche/inform
atie 

Eigendom 

Kadastraal 

Vinkeveen  

Soort 
Type 
Bouwperiode 
Permanente bewoning 
 
Huidig gebruik 
Huidige bestemming 

Villa 
Vrijstaande Woning 
2017 
Niet-repeterend 
permanent 
Woonruimte 
Woonruimte 

Woonoppervlakte 
Aantal kamers 
Aantal slaapkamers 
Volume 
Perceel oppervlak 
Overige inpandige ruimte 

577 m2 

11 
2 
1.865 m3 

3.630 m² 
89 m2 

- Geen bijzonderheden bekend bij milieudienst 
- Geen aanschrijvingen bekend 
- Geen negatieve informatie bekend over  

de fundering 

Gemeente 
Sectie 
Perceelnummer 
Oppervlakte  

Vinkeveen 
A 
4263 
3.630 m² 

- Royale rietgedekte villa met botenhuis 
- Gelegen op een van de mooiste locaties aan 

de Vinkeveense plassen  
- Ruime kavel van maar liefst 3.630 m² eigen 

grond 
- Bij de villa hoort tevens 6 hectare water 
- De villa leent zich voor tal van mogelijkheden 

- Bestemming van dit object is onder 
andere wonen 
 

 

Eigenschappen 

Buitenruimte 

Bijzonderheden Bestemming 

Opgegeven maten en indeling zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Alhoewel alle 
zorgvuldigheid is betracht in deze brochure, wordt geen aansprakelijkheid door ons aanvaard voor enige 
onjuistheid van de gegevens. Wij adviseren u uw eigen NVM makelaar te raadplegen. 

Tuin rondom 
 
 
Goed 
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