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“Kom binnen kijken!”



> Kenmerken






Kantoorruimte:     94 m2

Opslagruimte:     240 m2

Verhard terrein: 700 m2







 


Bouwjaar


 1933

> Omschrijving



Deze bedrijfsruimte met zeer ruim buitenterrein bevindt zich aan de rand 
van Nistelrode. De oprit naar de A-50 en A-59 ligt letterlijk om de hoek van 
dit object. De ontsluiting naar Eindhoven, Nijmegen en 's-Hertogenbosch is 
binnen enkele minuten bereikbaar. Het object is opgedeeld in een 
kantoorruimte van circa 94 m², een opslagruimte van circa 240 m² en een 
verhard buitenterrein van circa 700 m². Er is sanitair aanwezig en een 
eenvoudig keukenblok. 




Volgens het ter plaatse geldende Bestemmingsplan "Bernheze - De 
Kommen van Bernheze", welke is vastgesteld op 01-06-20211 is de 
bestemming Bedrijf. De aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven 
in de categorie 1 en 2 en heeft een specifieke vorm van bedrijf 
"Installatiebedrijf". De mogelijkheden vindt u in de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 en 2) welke ter inzage beschikbaar is.







Bijzonderheden: 

- Riante bedrijfsruimte op een markante locatie

- Gelegen aan de toegangsweg van Nistelrode

- De oprit naar de A-50 en A-59 ligt letterlijk om de hoek

- Het object is opgedeeld in kantoorruimte, opslagruimte en een verhard 
buitenterrein

- Er is sanitair en een eenvoudig keukenblok aanwezig.







Locatie: 

- Nistelrode is gelegen in het groene hart van De Maashorst

- Handelsmerk van Nistelrode is de natuur

- Natuur rondom het dorp valt op door kleinschaligheid en variatie

- Diverse voorzieningen aanwezig, zoals supermarkten, slager, bakker, 
basisonderwijs, winkels, horecagelegenheden

- Nistelrode heeft een goede bereikbaarheid



























> Plattegrond 





Deze tekening is met zorg samengesteld. Er kan echter geen recht aan ontleend worden. 
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> Kadaster Ontdek het perceel...

van Weijen 71 
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> Bedrijfslijst 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Extra informatie
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening

Een mondelinge overeenkomst tussen een particuliere 
verkoper en een particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met 
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een 
rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben 
ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. 
Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail 
of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt 
niet gezien als een “ondertekende koopovereenkomst”. 





Kosten koper (k.k.) / vrij op naam (v.o.n.)

De kosten koper (k.k.) houden in dat aan de verwerving van de 
onroerende zaak verbonden kosten voor rekening van de 
koper komen. Deze kosten bestaan uit overdrachtsbelasting, 
kadasterkosten, notariskosten (akte van levering/ inschrijving 
hypotheekakte). Een deel is fiscaal aftrekbaar. Indien vrij op 
naam (v.o.n.) wordt verkocht, komen deze kosten grotendeels 
voor rekening van verkoper. Bij kosten koper zijn de enige 
kosten die de notaris in rekening mag brengen bij de verkoper, 
de kosten voor doorhaling inschrijving hypotheek bij het 
kadaster voor maximaal € 200,- (incl. BTW) per doorhaling. 





Baten en lasten

Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder 
begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing 
en/of reglement, komen voor rekening van de kopende partij 
vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, 
lasten e.d., met uitzondering van de onroerende zaakbelasting 
wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen door de notaris 
naar rato worden verrekend. 





Koopovereenkomst

Indien een (mondelinge) koopovereenkomst tot stand komt, 
wordt deze door ons kantoor schriftelijk vastgelegd in een 
koopakte conform het VBO-model. In de koopovereenkomst 
wordt een ontbindende voorwaarde voor financiering 
opgenomen. Ter zekerheid van de koper kan koper de 
koopovereenkomst laten inschrijven in de openbare registers 
van het kadaster.





 Asbest


Woningen van vòòr 1 juli 1993 kunnen asbesthoudende 
materialen bevatten. Derhalve wordt in de koopovereenkomst 
een asbestclausule opgenomen, welke inhoudt dat koper de 
eventuele aanwezigheid van asbest in het gekochte aanvaardt 
en accepteert. 





 Keuze van notaris


De koper wordt in de gelegenheid gesteld een notaris van zijn 
voorkeur te kiezen. Indien koper niet binnen twee weken na 
het tekenen van de koopovereenkomst een notaris heeft 
gekozen, heeft verkoper het recht een notaris te kiezen. Indien 
de door koper gekozen notaris meer dan 20 km van het 
gekochte pand kantoor houdt, heeft verkoper het recht bij 
volmacht te passeren. De kosten voor deze volmacht zijn voor 
rekening van koper. 

Waarborgsom

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van 
koper, dient koper bij de notaris waar het transport gaat 
plaatsvinden een waarborgsom te storten of een bankgarantie 
gesteld ter grootte van 10% van de koopsom. 





Boeteclausule

In de koopovereenkomst wordt een boeteclausule 
opgenomen in verband met het feit dat partijen elkaar in 
gebreke kunnen stellen indien een der partijen niet aan haar 
verplichtingen voldoet. Bij ontbinding van de overeenkomst 
kan aan de nalatige partij een boete worden opgelegd van 
10% van de koopsom. 





Oplevering

De woning wordt in de huidige staat opgeleverd met alle 
daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en 
onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkoper niet bekend, 
daar de verkoper zich aan de mededelingsplicht omtrent de 
hem bekende gebreken heeft te houden), heersende en 
lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en plichten 
en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 
Los van het feit dat verkoper een mededelingsplicht heeft, 
wordt in het Burgerlijk Wetboek ook de onderzoeksplicht van 
de koper vermeld. Dit betekent dat ook koper zijn eigen 
verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft m.b.t. 
datgene wat voor hem belangrijk is bij de aankoop.





 Toelichtingsclausule NEN2580


De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen niet 
volledig uit, door bijv. interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Koper kan 
hieraan geen enkel recht ontleden, de makelaar c.q. verkoper 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
verschillen. 





 Algemeen


Op al onze activiteiten zijn de VBO-voorwaarden van 
toepassing. Deze verkoopinformatie is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, echter blijft de mogelijkheid 
bestaan dat er fouten, afwijkingen of onvolledigheden in de 
brochure aanwezig zijn. De koper wordt er uitdrukkelijk op 
geattendeerd dat ook een opsomming van eventuele 
gebreken niet betekent dat de eigenaar en/of verkopende 
makelaar garandeert dat het object voor het overige vrij is van 
gebreken. 

Neem voor vragen contact met ons op!

Telefoon: 0412-474687

info@akkermakelaardij.nl

www.akkermakelaardij.nl



VOEL JE THUIS
bij Akker Makelaardij

GRATIS WAARDEBEPALING
Misschien wil je weten wat jouw huidige woning 

opbrengt. Wij maken graag een afspraak met je 

voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling, 

zodat je weet welke vervolgstappen je kunt zetten.




Bel of mail ons voor een afspraak, of stuur een 

whatsapp bericht op het moment dat het jou uitkomt. 

Akker Makelaardij

Telefoon: 0412-474687

info@akkermakelaardij.nl

't Dorp 126, 5384 MD  Heesch

Geurdenhof 46, 5345 BB  Oss

www.akkermakelaardij.nl

Telefoon: 

0412-474687

Whatsapp: 

06 14 92 02 83

of mail ons op:

info@akkermakelaardij.nl

Volg ons op facebook: 

facebook.com/akkermakelaardij

Volg ons op Instagram: 

instagram.com/akkermakelaardij


