
TWEE WOONHUIZEN MET BEDRIJFSRUIMTE

GELEGEN AAN BAARZENSTRAAT 9, 11 EN 11A TE VUGHT

➢ Contactpersoon:     Albert Schimmel
Telefoon:        06 - 22 90 21 38
Email:     a.schimmel@berkkerkhof.nl

➢ Bezichtiging op afspraak

EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 BW
Executoriale veiling (ex. art. 3.268 B.W) op vrijdag 22 september 2017

De inzetveiling begint om 13.30 uur

Afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling
online veiling via https://www.bog-auctions.com 

ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan 
Van der Stap Notarissen van:



1. Omschrijving object

Omschrijving Dit object bestaat uit twee aan de Baarzenstraat gelegen, netjes tot luxe 
verbouwde woningen en daarachter enkele bedrijfsruimten, op een 
totaalperceel van 1.585 m². 
Woonhuis nr. 11a is in 2008 zeer ingrijpend en luxe gerenoveerd. De grootste 
bedrijfsruimte is in 2006 gerealiseerd. De toen al bestaande bedrijfsruimte is 
gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwbouw. 
Parkeergelegenheid is op eigen terrein aanwezig.  

2. Samenstelling complex

Omschrijving Vrijstaande woning (Baarzenstraat 11a)
Gebouwd in 1960, nadien gerenoveerd. Opgetrokken uit baksteen (spouw met 
isolatie), pannendak, voorzien van gipsplaten dakbeschot. Gedeeltelijk plat dak,
voorzien van bitumineuze bedekking. De begane grondvloer is uitgevoerd in 
steen, de  verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in hout. Verwarming en 
warmwatervoorziening door middel van cv-combiketel (merk Nefit HR 
Ecomline, bouwjaar 2002). Voorzien van vloerverwarming op begane grond. 
Voorzien van dubbele beglazing in houten kozijnen. De woning is voorts 
voorzien van een domoticasysteem, airco, centraal stofzuig- en audiosysteem.

-1-



Indeling:
Begane grond:
➢ hal/entree, tegelvloer, trapopgang, meterkast;
➢ toilet, tegelvloer, wanden betegeld, fonteintje;
➢ woonkamer, tegelvloer, stucwerk wanden en plafond, gashaard, 

openslaande tuindeuren;
➢ speel-/werkkamer, tegelvloer, stucwerk wanden en plafond, vaste 

kastenwand, openslaande deuren;
➢ open keuken in L-opstelling, spoeleiland, Quooker, koelkast, 

inductiekookplaat, combi-oven, stoomoven, koffiezetapparaat, afzuigkap, 
vaatwasser;

➢ kelderkast.
Eerste verdieping, via vaste trap bereikbaar:
➢ overloop;
➢ wasruimte, tegelvloer;
➢ badkamer, tegelvloer, wanden betegeld, twee wastafels, whirlpool, douche, 

voorzien van vloerverwarming;
➢ toilet, tegelvloer, wanden betegeld;
➢ twee slaapkamers, stucwerk wanden, vaste kast, rolluik, voorzien van airco.
Tweede verdieping, via vaste trap bereikbaar:
➢ overloop;
➢ slaapkamer met dakkapel, airco, vaste kast;
➢ kantoor/slaapkamer, ruimte achter knieschot;
➢ zolder, standplaats cv-ketel.

Inhoud Vrijstaande woning: ca. 525 m³
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Omschrijving Bedrijfsruimte
Opgetrokken uit baksteen (spouw), stalen kolommen en liggers, golfplatendak, 
betonvloer. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van 
aardgasgestookte cv-combiketel (merk Intergas, bouwjaar omstreeks 2006). 
Voorzien van overheaddeur.
Indeling: 
➢ twee aparte kantoor/bedrijfsruimten, meterkast (voor gehele pand, met 

inbegrip van nader te noemen bedrijfsruimte; met 14 elektragroepen, 
krachtstroom en alarm);

➢ toilet, tegelvloer, wanden betegeld.
Oppervlakte Bedrijfsruimte: ca. 120 m² bvo  (bvo=bruto vloeroppervlakte)

Omschrijving Vrijstaande woning (Baarzenstraat 9)
Gebouwd in 1960, nadien gerenoveerd. Opgetrokken uit baksteen (spouw), 
pannendak (nageïsoleerd met tempex en voorzien van dakbeschot). 
Gedeeltelijk plat dak, voorzien van bitumineuze bedekking. De begane 
grondvloer en de eerste-verdiepingvloer zijn uitgevoerd in steen, de tweede-
verdiepingsvloer is uitgevoerd in hout. Verwarming en warmwatervoorziening 
door middel van cv-combiketel (merk Radson, bouwjaar 1999). De begane 
grond is voorzien van dubbele beglazing in houten kozijnen met stalen ramen, 
de verdieping is voorzien van enkele beglazing.
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Indeling:
Begane grond:
➢ hal/entree, tegelvloer, wanden stucwerk, trapopgang naar eerste verdieping,

meterkast;
➢ toilet, tegelvloer, wanden betegeld, plafond met inbouwspots, wandcloset, 

fonteintje;
➢ L-vormige woonkamer, parketvloer, stucwerk wanden, stucwerk plafond met

sierlijsten;
➢ keuken, zowel vanuit de hal als vanuit de woonkamer toegankelijk, 

kersenhouten keuken met kunststof aanrechtblad, 5-pits gaskookplaat en 
afzuigkap;

➢ verdiepte kelderkast;
➢ bijkeuken, tegelvloer, vaste kast, standplaats cv-ketel;
➢ badkamer, tegelvloer, wanden betegeld, voorzien van toilet, inloopdouche.
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Eerste verdieping, via vaste trap bereikbaar:
➢ overloop;
➢ vier slaapkamers, laminaatvloer, stucwerk wanden en plafonds, waarvan 

twee slaapkamers met inbouwkast en waarvan één slaapkamer met toegang
tot balkon;

➢ bergkast.
Tweede verdieping, via vlizotrap bereikbaar:
➢ bergzolder.

Inhoud Vrijstaande woning: ca. 430 m³

Omschrijving Bedrijfsruimte
Bouwjaar 2006. Opgetrokken uit baksteen (spouw), stalen kolommen en liggers,
plat dak met bitumineuze bedekking, betonvloer. Vormt één geheel met eerder 
vermelde bedrijfsruimte. Verwarming en warmwatervoorziening door middel 
van aardgasgestookte cv-combiketel. Voorzien van vloerverwarming en 
warmtewisselaar. Systeemplafonds met verlichting. Voorzien van airco (2 units) 
en mechanisch afzuigsysteem.
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Indeling, overwegend voorzien van grijze tegelvloer, systeemplaten plafonds: 
➢ showroom/kantoorruimte:
➢ grote ontvangstruimte;
➢ twee werkkamers;
➢ heren- en damestoilet met wandcloset en fonteintje;
➢ pantry met keukenblok, vaatwasser, spoelbak en koelkast;
➢ magazijn, deur met toegang tot naastgelegen bedrijfsruimte met 

overheaddeur.

-7-



Oppervlakte Bedrijfsruimte: ca. 155 m² bvo

Omschrijving Diversen
➢ houten tuinhuis bij nummer 11a
➢ terreinverharding van klinkers

Grond 

Omschrijving In totaal is er 1.585 m² grond, verdeeld over drie kadastrale percelen. Deze 
kadastrale opsplitsing stemt niet overeen met de opsplitsing naar twee 
woonhuizen en een bedrijfsruimte.  
Feitelijk kan aan woonhuis nr. 9 een oppervlakte van ca. 375 m² toegerekend 
worden, aan woonhuis nr. 11a een oppervlakte van ca. 450 m² en aan de 
bedrijfsruimte een oppervlakte van ca. 760 m².

3. Juridische aspecten van het object

3.1 Privaatrechtelijke aspecten

Kadastraal bekend Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte

Vught D 1799 749 m²

Vught D 2244 642 m²

Vught D 2243 194 m²

Totaal 1.585 m²

De kadastrale leggers en kaarten zijn als bijlage aangehecht.
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Privaatrechtelijke 
bepalingen

Ondergetekende heeft geen verder onderzoek gedaan naar eventuele lasten uit
hoofde van erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen 
en overige lasten en beperkingen, voor zover niet blijkend uit de akten van 
levering. In deze akten zijn geen bijzondere rechten en/of verplichtingen 
opgenomen. 

Gebruik Het object is verhuurd. 

Huurgegevens
(zie bijlage) 

Object: twee bedrijfswoningen (Baarzenstraat 9 en 11a) en een 
opslagruimte (Baarzenstraat 11); dit omvat niet het gehele 
object (zie tekening aan huurovereenkomst) 

Huurder: vof The Transfer Factory

Huurperiode: van 1 oktober 2014 t/m 30 september 2019

Aanvangshuur: € 45.000,00 per jaar (zonder BTW verhuurd), exclusief 
nutsvoorzieningen 

Bijzonderheden: - eigenaar heeft ondergetekende gemeld dat zijn bedrijf 
een deel van het gehuurde in gebruik heeft, een en 
ander conform afspraak met huurder. De 
huurovereenkomst geeft geen uitsluitsel hoe dat precies
geregeld is;

- er is een ongetekende huurovereenkomst, met dezelfde 
huurder, met als ingangsdatum 1 februari 2016 en 
lopende tot en met 1 februari 2021. De huurprijs 
bedraagt € 5.750,00 per maand (=€ 69.000,00 per jaar). 
Naar verluidt van zowel verhuurder als huurder, is dit 
het huurbedrag dat al geruime tijd betaald wordt. 
Feitelijk is -met inachtneming van wat in het vorige 
gedachtenstreepje staat- het gehele object bij de 
huurder in gebruik. Dit in afwijking van wat bij Object 
vermeld staat.

3.2 Publiekrechtelijke aspecten

Publiekrechtelijke 
beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen in het kadaster vermeld.

Bron: kadaster.

Vigerende 
bestemmingsplan

Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Molenstraat eo 2016” van de 
gemeente Vught en heeft daarin de enkelbestemming “Gemengd-2”. 
Het bestemmingsplan is vastgesteld op 22 december 2016.

De beide woningen zijn aangemerkt als bedrijfswoningen. In het 
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming
te wijzigen in een bestemming “Wonen”. 
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Vigerende 
bestemmingsplan 
(vervolg)

Voor meer inhoudelijke informatie zie de bestemmingsplanvoorschriften in de 
bijlage. 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

4. Milieuaspecten

Asbest Bij de bouw van de opstallen zijn mogelijk asbesthoudende materialen 
gehanteerd.

Bodemtoestand Terzake Baarzenstraat 11a is in 1997 een bodemonderzoek uitgevoerd. Eigenaar
heeft aangegeven dat de aangetroffen verontreiniging toen is afgegraven. In het
rapport van Bodemloket wordt wel melding gemaakt van de aangetroffen 
verontreiniging. Niet vermeld is of deze daadwerkelijk verwijderd is. 

5. Overige vermeldenswaardige bijzonderheden

Nutsvoorzieningen Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra, aardgas en 
riolering.

Ligging en belendingen Het object is gelegen in een gemengde omgeving van wonen en bedrijvigheid, 
in het centrum van Vught. De belendingen betreffen soortgelijke woonhuizen 
met bedrijfsruimte aan weerszijden, eenvoudige burgerwoningen aan de 
overzijde van de Baarzenstraat en bedrijfspanden aan de achterzijde.
De ontsluiting van de bedrijfsruimte geschiedt tussen de twee woningen door 
naar de Baarzenstraat en vanuit de Baarzenstraat naar de randweg (Laagstraat).

Parkeervoorzieningen Op eigen terrein is er voldoende parkeergelegenheid (ruimte voor ca. 10 
auto's). 

Overdrachtsbelasting/
BTW

Terzake de levering van de onroerende zaak is door koper geen BTW maar wel 
overdrachtsbelasting verschuldigd. 
Van de koopsom wordt:
– 72 % toegerekend aan de woningen met bijbehorende 

ondergrond en tuin (belast met 2 % overdrachtsbelasting);
– 28 % toegerekend aan de bedrijfsruimten met bijbehorende 

ondergrond en buitenterrein (belast met 6 % overdrachtsbelasting).

Bijlagen ➢ Kadastrale legger en kaart
➢ Regels van het bestemmingsplan 
➢ Huurovereenkomst 
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Belangrijk bericht Openbare veiling (Executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW).

De openbare veiling vindt plaats op vrijdag  22 september 2017, 
De inzetveiling begint om 13.30 uur.
Afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

De veiling geschiedt online via https://www.bog-auctions.com, ten overstaan 
van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde
uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare
veiling, schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht 
(Van der Stap Notarissen, t.a.v. mr. M.R.H. Krans, postbus 2450, 3000 CL 
Rotterdam, of per email: veiling@vdstap.com). 

Er wordt verwezen naar de veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de 
notaris en worden gepubliceerd op: 
https://www.bog-auctions.com/static/auctions/3904/veilingvoorwaarden.pdf

Belangrijke data Donderdag 7 september 2017 om 23.59 uur: laatst mogelijke tijdstip voor het 
indienen van een onderhandse bieding (schriftelijk en onvoorwaardelijk). 

Vrijdag 22 september 2017 vanaf 13.30 uur:  openbare veiling van het 
registergoed. 

Bezichtiging Indien u het object wenst te bezichtigen, kunt u voor een afspraak contact 
opnemen met de makelaar.

Contact Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of
neemt u contact op met:
Van den Berk & Kerkhof Makelaars 
en Taxateurs
ir. A.C.M. Schimmel
Telefoon: 06 - 22 90 21 38
E-mail: a.schimmel@berkkerkhof.nl

Van der Stap Notarissen
De heer mr. J.T. van Burg
Telefoon: 088 – 188 00 40
E-mail: veiling@vdstap.com
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Disclaimer Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs (“Van den Berk & Kerkhof”) is 
door ABN AMRO Bank (de “executant”) aangesteld als haar exclusieve adviseur 
ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed 
(het “vastgoed”) aan de  Baarzenstraat 9, 11 en 11a te Vught (de “transactie”). 
Van den Berk & Kerkhof is door de executant geautoriseerd, uitsluitend in de 
capaciteit als adviseur van de executant, om namens de executant deze 
beknopte samenvatting (de “samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van 
het vastgoed geïnteresseerde partijen (de “potentiële kopers”), dit met als 
enige doelstelling om de potentiële kopers te assisteren in hun evaluatie van
en nader onderzoek naar het vastgoed en de transactie. Deze samenvatting 
behelst geen aanbod of uitnodiging van de executant en/of Van den Berk & 
Kerkhof tot het aangaan van de transactie of toezegging of aanbeveling om de 
transactie tot stand te brengen. Potentiële kopers worden beschouwd als 
professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring
te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de transactie te 
overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke potentiële 
koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander 
noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die potentieel kopers maken in 
verband met de onderzoek en evaluatie van de transactie zijn voor rekening en 
risico van die potentiële kopers, tenzij anders overeengekomen.

De samenvatting is opgesteld om potentiële kopers te informeren over de 
transactie. De samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle 
informatie die potentiële kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen
of zij willen bieden op het vastgoed. 

De executant en Van den Berk & Kerkhof en hun respectievelijke 
dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers 
en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen 
voortkomen uit deze samenvatting of enige andere in het kader van de 
transactie verstrekte informatie (de “informatie”) en eventuele fouten of 
omissies hierin. 
Specifiek wordt er door de executant en/of Van den Berk & Kerkhof geen 
verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige 
in de informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of 
financiële gegevens.

Elke potentiële koper zal onafhankelijk het vastgoed, de transactie en de 
informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de executant, noch Van 
den Berk & Kerkhof hebben een verplichting om additionele informatie te 
verstrekken, de samenvatting en/of informatie aan te passen of bij te werken of
enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen 
blijken.
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Van den Berk & Kerkhof treedt met betrekking tot de transactie op als
exclusief adviseur van de executant en zal derhalve andere partijen
(onafhankelijk van of zij wel of niet de samenvatting en/of informatie hebben 
ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de 
transactie.

Deze brochure is een beschrijving van het geheel. Indien u naar aanleiding van deze brochure vragen heeft
of nadere inlichtingen over dit object wilt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor;

contactpersoon is Albert Schimmel (06 - 22 90 21 38 of a.schimmel@berkkerkhof.nl).
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Alle in deze verkoopbrochure en in de bijlagen vermelde gegevens zijn naar beste kennis en
wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. 

Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. 
 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: VUGHT  D  1799 23-8-2016
Baarzenstraat 11  5262 GD VUGHT 13:48:17

Uw referentie: 18413
Toestandsdatum: 22-8-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: VUGHT D 1799
Grootte: 7 a 49 ca
Coördinaten: 148305-406354
Omschrijving kadastraal object: WONEN
Locatie: Baarzenstraat  11   

5262 GD  VUGHT
Baarzenstraat  11  A 
5262 GD  VUGHT

Koopsom: € 201.932 Jaar: 1997
Oorspronkelijke koopsom is NLG 445.000
Ontstaan op: 11-4-1988

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG  75270     d.d. 11-10-2011 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer Norbertus Hermanus van Wijk
St.-Elisabethstraat  58  C 
5261 VN  VUGHT
Geboren op: 24-07-1969
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  13136/27  reeks EINDHOVEN  
   d.d. 16-9-1997 

Eerst genoemde object in
brondocument:

VUGHT  D  1799

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Jantje Gerrina van Wijk
Salahutuplein  26   
5262 ZM  VUGHT
Geboren op: 19-02-1974
Geboren te: HAAFTEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  504/22009  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-4-2005 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1799&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258461&subjectnummer=3612275366&voornaam=Norbertus Hermanus&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=13136&nummer=27&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258474&subjectnummer=3612275373&voornaam=Jantje Gerrina&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
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Kadaster

Betreft: VUGHT  D  1799 23-8-2016
Baarzenstraat 11  5262 GD VUGHT 13:48:17

Uw referentie: 18413
Toestandsdatum: 22-8-2016

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw Jantje Gerrina van Wijk
Salahutuplein  26   
5262 ZM  VUGHT
Geboren op: 19-02-1974
Geboren te: HAAFTEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  13136/27  reeks EINDHOVEN  
   d.d. 16-9-1997 

Eerst genoemde object in
brondocument:

VUGHT  D  1799

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer Norbertus Hermanus van Wijk
St.-Elisabethstraat  58  C 
5261 VN  VUGHT
Geboren op: 24-07-1969
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  504/22009  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-4-2005 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258474&subjectnummer=3612275373&voornaam=Jantje Gerrina&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=13136&nummer=27&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258461&subjectnummer=3612275366&voornaam=Norbertus Hermanus&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18413

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3892&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4499&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4582&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4577&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3441&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1799&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2244&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4500&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1690&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4575&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4576&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1800&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2243&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4581&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3491&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: VUGHT  D  2243 23-8-2016
Baarzenstraat  VUGHT 13:47:51

Uw referentie: 18413
Toestandsdatum: 22-8-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: VUGHT D 2243
Grootte: 1 a 94 ca
Coördinaten: 148309-406369
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)
Locatie: Baarzenstraat     

VUGHT
Koopsom: € 477.500 Jaar: 2004
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 11-4-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer Norbertus Hermanus van Wijk
St.-Elisabethstraat  58  C 
5261 VN  VUGHT
Geboren op: 24-07-1969
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  40172/180  reeks EINDHOVEN  
   d.d. 19-4-2004 

Eerst genoemde object in
brondocument:

VUGHT  D  2243

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Jantje Gerrina van Wijk
Salahutuplein  26   
5262 ZM  VUGHT
Geboren op: 19-02-1974
Geboren te: HAAFTEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  504/22009  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-4-2005 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2243&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258461&subjectnummer=3612275366&voornaam=Norbertus Hermanus&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40172&nummer=180&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258474&subjectnummer=3612275373&voornaam=Jantje Gerrina&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
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Kadaster

Betreft: VUGHT  D  2243 23-8-2016
Baarzenstraat  VUGHT 13:47:51

Uw referentie: 18413
Toestandsdatum: 22-8-2016

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw Jantje Gerrina van Wijk
Salahutuplein  26   
5262 ZM  VUGHT
Geboren op: 19-02-1974
Geboren te: HAAFTEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  40172/180  reeks EINDHOVEN  
   d.d. 19-4-2004 

Eerst genoemde object in
brondocument:

VUGHT  D  2243

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer Norbertus Hermanus van Wijk
St.-Elisabethstraat  58  C 
5261 VN  VUGHT
Geboren op: 24-07-1969
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  504/22009  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-4-2005 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258474&subjectnummer=3612275373&voornaam=Jantje Gerrina&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40172&nummer=180&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258461&subjectnummer=3612275366&voornaam=Norbertus Hermanus&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18413

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

VUGHT
D
2243

0 m 5 m 25 m

1

3
5

7

12
B

16E
16D 16C 16B

16J
16K

16L

11

16G

16H

16F

16I15

13
9

11A

4584

3892

4499

4582

4577 4578

4595

3441

1799

2244

4500

3438

1690

4575 4576

4583

1800

2243

3927

4596

4579

4581

3436

3491

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4584&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3892&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4499&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4582&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4577&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3441&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1799&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2244&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4500&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1690&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4575&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4576&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1800&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2243&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3927&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4579&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4581&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3491&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: VUGHT  D  2244 23-8-2016
Baarzenstraat 9  5262 GD VUGHT 13:47:24

Uw referentie: 18413
Toestandsdatum: 22-8-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: VUGHT D 2244
Grootte: 6 a 42 ca
Coördinaten: 148292-406368
Omschrijving kadastraal object: WONEN
Locatie: Baarzenstraat  9   

5262 GD  VUGHT
Koopsom: € 477.500 Jaar: 2004
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 11-4-1988

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG  75270     d.d. 11-10-2011 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer Norbertus Hermanus van Wijk
St.-Elisabethstraat  58  C 
5261 VN  VUGHT
Geboren op: 24-07-1969
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  40172/180  reeks EINDHOVEN  
   d.d. 19-4-2004 

Eerst genoemde object in
brondocument:

VUGHT  D  2244

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Jantje Gerrina van Wijk
Salahutuplein  26   
5262 ZM  VUGHT
Geboren op: 19-02-1974
Geboren te: HAAFTEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  504/22009  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-4-2005 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2244&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258461&subjectnummer=3612275366&voornaam=Norbertus Hermanus&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40172&nummer=180&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258474&subjectnummer=3612275373&voornaam=Jantje Gerrina&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
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Kadaster

Betreft: VUGHT  D  2244 23-8-2016
Baarzenstraat 9  5262 GD VUGHT 13:47:24

Uw referentie: 18413
Toestandsdatum: 22-8-2016

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw Jantje Gerrina van Wijk
Salahutuplein  26   
5262 ZM  VUGHT
Geboren op: 19-02-1974
Geboren te: HAAFTEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4  40172/180  reeks EINDHOVEN  
   d.d. 19-4-2004 

Eerst genoemde object in
brondocument:

VUGHT  D  2244

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer Norbertus Hermanus van Wijk
St.-Elisabethstraat  58  C 
5261 VN  VUGHT
Geboren op: 24-07-1969
Geboren te: 'S-HERTOGENBOSCH
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA  504/22009  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-4-2005 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258474&subjectnummer=3612275373&voornaam=Jantje Gerrina&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40172&nummer=180&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82258461&subjectnummer=3612275366&voornaam=Norbertus Hermanus&voorvoegsel=van&naam=Wijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18413
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3892&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4499&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4582&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3441&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1799&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2244&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4500&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1690&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4575&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4576&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=1800&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=2243&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3927&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=4581&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VUG00&sectie=D&perceelnummer=3491&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Bestemmingsplangegevens





rood = enkelbestemming gemengd 2



rood = maatvoering, bouwvlak



rood = functieaanduiding bedrijfswoning



Vught D 2243



Vught D 1799



rood = functieaanduiding bedrijfswoning



2017629 Molenstraat e.o. 2016: Regels

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0865.vghBPMolenstraateoVG01/r_NL.IMRO.0865.vghBPMolenstraateoVG01.html#_7_Gemengd2 1/3

Artikel 7 Gemengd  2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd  2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en met 2 zoals genoemd in de bij deze regels als bijlage 1 behorende Lijst van
Bedrijfsactiviteiten;

b. Bestaande bedrijven in milieucategorie 3.1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 3.1;
c. Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met
lpg';

d. Volumineuze detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus' en met inachtname van het
bepaalde in artikel 7.3.1;

e. Bestaande detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' voor zover aanwezig op het moment van
ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;

f. Afhaalpunt webwinkel;
g. Sport in de vorm van een kleinschalige fitness/sportschool, tot een maximum bedrijfsvloeroppervlak van 500 m2;
h. Dienstverlening;
i. Maatschappelijke functies, zoals dierenarts, fysiotherapiepraktijk, praktijkruimte of uitvaartcentrum of daarmee te
vergelijke functies;

j. Bewoning als bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
k. lpgleiding, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding  lpg';
l. Ondergeschikte verkeers en groenvoorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de
volgende bepalingen:

a. Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met uitzondering van het
bepaalde onder e:

b. Het bouwvlak mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' voor maximaal het aangegeven
percentage worden bebouwd;

c. De bouwhoogte mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' niet meer bedragen dan de aangeduide
bouwhoogte dan wel de bestaande bouwhoogte op het moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;

d. Gebouwen dienen voor tenminste 70% in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd;
e. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging en
dergelijke, buiten het bouwvlak worden opgericht tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de
bouwhoogte van deze gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter.

7.2.2 Bedrijfswoning

Voor een bestaande bedrijfswoning dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

a. De bedrijfswoning dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. De inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 600 m3 bedragen;
c. De goothoogte mag maximaal 7 m bedragen;
d. De bouwhoogte mag maximaal 12 m bedragen;
e. De voorgevel van de bedrijfswoning dient voor tenminste 70% in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens
te worden gebouwd.

7.2.3 Erkers bij bestaande bedrijfswoningen

Voor het oprichten van erkers aansluitend aan een bedrijfswoning op een gedeelte buiten het bouwvlak geldt dat deze zijn
toegestaan, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. De breedte van de erker maximaal 40% van de breedte van de voorgevel van de bedrijfswoning bedraagt tot een
maximum van 4 meter;

b. De diepte van de erker niet meer dan 1,5 meter bedraagt;
c. De hoogte van de erker niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
d. De afstand tot de bestemming 'Verkeer' vanaf de erker minimaal 3 meter bedraagt.
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7.2.4 Dakterassen bij bestaande bedrijfswoningen

Voor het oprichten van dakterrassen bij een bestaande bedrijfswoning geldt dat deze op een aanbouw zijn toegestaan, met
inachtneming van de volgende bepalingen:

a. Tot maximaal 3 meter vanuit het bouwvlak aan de achterzijde gemeten;
b. De afstand tot de perceelsgrens minimaal 2 meter bedraagt.

7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met inachtneming van de volgende
bepalingen:

a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen;
b. De hoogte van terrein en erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met uitzondering van erf en
terreinafscheidingen voor de voorgevel;

c. De hoogte van erf en terreinafscheidingen voor de voorgevel mag niet meer bedragen dan 1 meter;
d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding  lpg' mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde
worden opgericht.

7.3 Specifieke gebruiksregels

7.3.1 Volumineuze detailhandel

Voor volumineuze detailhandel als bedoeld in artikel 7.1 gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

a. de winkelvloeroppervlakte dient per vestiging minimaal 1.000 m2 en mag maximaal 1.500 m2 bedragen;
b. volumineuze detailhandel is enkel toegestaan in de 1.69 genoemde artikelen c.q. branches.

7.3.2 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden
en bouwwerken voor en/of als:

a. Geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
b. Detailhandel, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', uitgezonderd volumineuze detailhandel conform
het bepaalde in artikel 7.3.1 en uitgezonderd ondergeschikte detailhandel;

c. Horeca;
d. Verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG), uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt
motorbrandstoffen met lpg';

e. Seksinrichtingen;
f. Kamperen;
g. Opslag van goederen en materialen, uitgezonderd voor volumineuze goederen en de uitstalling van goederen tot een
hoogte van maximaal 4 meter;

h. Burgerbewoning van een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en (burger)bewoning van een
bedrijfsgebouw;

i. Brand en explosiegevaarlijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk, anders dan beschreven in het geldend
Vuurwerkbesluit of het daarvoor in de plaats tredend besluit.

7.3.3 Verkeer

Ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' is het uitsluitend toegestaan te parkeren, manoeuvreren met voertuigen en laden/lossen
ten behoeve van de (bedrijfs)activiteiten ter plaatse.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels

7.4.1 Vergroten oppervlakte volumineuze detailhandel

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.3.1 onder a voor het
toestaan van een grotere winkelvloeroppervlakte, mits:

a. wordt voldaan aan het afwegingskader als opgenomen in de ten tijde van de aanvraag geldende Regionale
Detailhandelsvisie;

b. de winkelvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 3.000 m2;
c. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;
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d. er op eigen terrein in voldoende mate wordt voorzien in parkeergelegenheid overeenkomstig artikel 14.2.

7.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Gemengd  2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en de
bijbehorende erven te wijzigen in de bestemming 'Wonen, mits:

a. geen sprake meer is van een bestaande bedrijfswoning behorende bij een bedrijf;
b. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen, of gelet op de aard en de omvang van het wijzigingsplan met
noodzakelijk (milieu)onderzoek is aangetoond dat het plan alsnog uitvoerbaar is;

c. de woonbestemming geen belemmering vormt voor nabij gelegen bedrijven;
d. de woning inpasbaar is vanuit het stedenbouwkundig beeld;
e. aangesloten wordt bij het bepaalde in artikel 12 van deze regels;
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