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Te koop aangeboden in hartje Cadier en Keer een 
carréhoeve met monumentale uitstraling en 
authentieke elementen: De Custershoeve.  

Dit bijzondere object heeft een riante schuur en 
een mooie court. Dubbele bewoning is mogelijk!! 

 
INHOUD   : 2.133m³ (totaal) 
WOON M²   : ca. 230m² 
OVERIG M²  : ca. 305m² 
BOUWJAAR  : 1787 
PERCEEL   : 577m² 
AANVAARDEN  : in overleg 
VRAAGPRIJS  : € 375.000,-- K.K.  
 



 

 
INDELING: 

   
 S  KELDERS 

 Het pand heeft 2 gerenoveerde gewelfde kelders, uitermate 
geschikt voor opslag, wijn ed. Ook is er een nog dieper 
gelegen aardgat/ijskelder. Deze kelder heeft een constante 
koele temperatuur en werd vroeger gebruikt om etenswaren 
te bewaren/conserveren. 

 
BGG  BEGANE GROND 

 Centraal in het woongedeelte is de hal gelegen met een 
authentieke plavuizenvloer, de mooie trapopgang en o.a. de 
deuren naar de 2 woonkamers. Vanuit de hal is tevens de 
deur naar het toilet en de 1e badkamer met douche, vaste 
wastafel en de aansluitingen voor wassen/drogen. 

 De linker woonkamer is 4.65x3.65m groot en heeft een 
gezellige open haard, een gewelfd plafond en een 
authentieke plavuizen vloer. 

 Achter deze linker woonkamer is een keuken van 3.40x3.20m 
die is voorzien van een eenvoudig keukenblok. 

 De rechter woonkamer is 26m² groot. Ook hier een mooie 
plavuizen vloer en een bijzondere schoorsteenmantel met 
open haard uit de 18e eeuw! 

  
 



 En ook achter deze woonkamer is een keuken. Deze 
keuken is 16m² groot en heeft een aanbouwkeuken 
in hoekopstelling met o.a. een koelkast, oven, 
gaskookplaat en afzuigkap.  

 Aansluitend is er een doorloopkamer/bijkeuken van 
4x2.10m. 

 Vervolgens is er een grote slaapkamer van 
5.50x3.70m met een 2deurs vaste kast en een raam 
uitkomend op de court. 

 2e Badkamer van 3.70x2m met toilet, vaste wastafel en een 
douche. 

 
 Mooie grote court/binnenplaats bestraat met gebakken 

klinkers en blauwsteen elementen. De binnenplaats is 
14.20x11.75m groot. Aan de achterzijde van het 
woongedeelte is een gezellig overdekt terras. 

 

   



 
 Aan de achterzijde van de binnenplaats zijn de poorten naar 

de schuur van ca.12x8.40m met een nokhoogte van 8.40m! 
De schuur is onderverdeeld in o.a. een atelier van 
8.40x4.30m met de aansluitingen voor wassen en drogen, 
een stal voor opslag en zolders. Achter de grote schuur is 
nog een ruime werkplaats van 50m² met ook een zolder.   
 

 
 
 

1e VERDIEPING 
 Ruime overloop met de vaste trap naar de riante zolder. 
 5 Slaapkamers van ca. 24m², 18m², 16m², 13m² en 10m². 

Op 2 slaapkamers zijn nog authentieke schoorsteenmantels.  
 
 



 
 

 
 

 Waskamer van 2.95x2.30m. Op deze kamer is een 
boiler geplaatst. 

     

2e VERDIEPING 
 Riante zolder van ca. 17x7.50m met een nokhoogte van 

4.15m. De zolder is in zijn geheel voorzien van een planken 
vloer. 

 

BIJZONDERHEDEN: 
 Dit voormalige gemeentelijk monument is uitstekend gelegen 

in de kern van Cadier en Keer met alle voorzieningen zoals 
winkels en openbaar vervoer op loopafstand; 

 Veel authentieke elementen zijn intact; 
 Dit bijzondere pand is geschikt voor dubbele bewoning of 

woon/werkpand met atelier en werkplaats aan huis; 
 Het pand heeft aandacht en onderhoud nodig. 

 
Deze informatie is geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Alle maten zijn circa maten. Wij maken 
graag een afspraak met u om het aangebodene van binnen te bekijken. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met ons kantoor. 

  Bel 06 5330 5555 of mail info@4dvastgoed.nl  
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