
Verkoop bij inschrijving

Woon- / herontwikkelingslocatie
Zandpad 28 en 28A-C te Nieuwersluis

32.03.11 hectare

\\  Kastanjelaan 18, 6666 AD Heteren  \\  085 - 485 26 00  \\  info@noordanuspartners.nl  \\  noordanuspartners.nl  \\



Object en locatie




Het object betreft een aaneengesloten complex 

met een agrarische bedrijfs- en woonlocatie te 

Nieuwersluis (Zandpad), is gelegen aan de 

Vecht en bestaat uit twee agrarische 

bedrijfswoningen (28 en 28A), een woonhuis 

(28B), bedrijfsgebouwen,  een zomerhuis met 

aanlegplaats annex loswal aan de Weersloot 

(28C), cultuurgronden en een legakker met een 

vergunning voor 18  opbergkisten ten behoeve 

van het aanmeren vanuit de Loosdrechtse 

Plassen. 





De totale oppervlakte betreft 32.03.11 hectare. 
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Verkoopprocedure
De verkoop vindt bij inschrijving plaats onder notarieel toezicht (Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen te 

Hilversum) en onder voorbehoud van gunning.





Er worden diverse kijkdagen georganiseerd, welke data op de volgende pagina te zien zijn. Een afspraak kan gemaakt 

worden via ons kantoor.





Indien u wenst over te gaan tot het uitbrengen van een bod dient u het ingevulde biedingsformulier met alle 

benodigde bijlagen in een gesloten enveloppe (met daarop vermeld de naam of namen van degene die de enveloppe 

aanbiedt, alsmede het object waar de bieding betrekking op heeft) vóór de inschrijvingstermijn in te leveren op het 

kantoor van Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen (Melkpad 28, 1217 KD Hilversum). Opening van de 

enveloppen vindt plaats bij voornoemd kantoor middels een besloten zitting, waarbij de bieders door de notaris 

schriftelijk worden geïnformeerd of zij het gegund hebben gekregen of niet-gegund hebben gekregen zodra de 

verkopers hierover een besluit genomen hebben. Als er door de verkopers wordt gegund komt er een 

onvoorwaardelijke koop tot stand.





Bij het biedingsformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:





- Kopie legitimatiebewijs /-bewijzen;


- Indien een privaatrechtelijk rechtspersoon: een recent uittreksel van het KvK handelsregister;


- Graag tevens een verklaring van financiële gegoedheid c.q. bankgarantie bijvoegen (afgegeven door een 


  in Nederland erkende geldverstrekkende instelling). Bieders die dat niet hebben gedaan, kunnen door 


  verkopers verzocht worden om binnen 48 uur na de zitting alsnog een dergelijke verklaring te overleggen. 





Voor alle overige voorwaarden en bepalingen, welke van toepassing zijn op deze transactie, wordt o.a. verwezen naar 

de voor deze inschrijving opgestelde notariële akte ‘Akte houdende bijzondere inschrijvingsvoorwaarden’ en 

‘Algemene voorwaarden’ alsmede overige relevante stukken. Deze stukken zijn op aanvraag beschikbaar.
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Belangrijke data
Kijkdagen, op afspraak:


- Donderdag 28 juli 2022


- Dinsdag 23 augustus 2022


- Woensdag 21 september 2022


- Dinsdag 11 oktober 2022






Houd onze website in de gaten voor eventuele wijzigingen wat betreft de planning van kijkdagen.









Deadline inschrijvingstermijn:


- Woensdag 19 oktober 2022 om 12:00 uur









Besloten zitting bij notariskantoor Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen:


- Woensdag 19 oktober 2022 om 14:00 uur









Uiterlijke datum besluit eigenaren gunning:


- Woensdag 2 november 2022 om 17:00 uur









Juridische en feitelijke overdracht bij notaris:


- Woensdag 7 december 2022









  



Verkooptoelichting
 


a. Het object zal 'as is, where is' worden geleverd, vrij van huur en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en 


    beslagen, maar met de aflopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten en jachthuurovereenkomst. 





b. Alle kosten verbonden aan deze verkoop bij inschrijving en overdracht komen voor rekening van de koper.





c. De inschrijver wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo nauwkeurig 


    mogelijk opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor verrekening van de koopsom.





    Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen gebreken.


    Inschrijver stemt ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van enig rechtsgeding.





d. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van de 


    notariële akte. Deze akte zal worden verleden bij Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen te Hilversum. 


    Het risico is vanaf datum transport voor rekening van koper. Koper kan het object in gebruik aanvaarden per 


    datum transport.





e. Koper doet zijn bod gestand gedurende drie weken en verplicht zich bij gunning de koopovereenkomst 


    te ondertekenen.





f. Aan de koper zal geen courtage of inschrijfgeld in rekening worden gebracht.





g. Een bieding is onvoorwaardelijk en zonder enige voorbehouden.





h. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst en overige stukken genoemde voorwaarden 


   en bedingen.
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Bijlagen | Op aanvraag beschikbaar

 Biedingsformulier

 Notariële akte Bijzondere Inschrijvingsvoorwaarden

 Algemene voorwaarden

 Model koopovereenkomst

 Bestemmingsplanvoorschriften

 Kadastrale gegevens en akten

 Watervergunning

 Hinderwetvergunning



Bijlagen | Op aanvraag beschikbaar

 Bouwvergunningen

 Vergunning voor plaatsen 18 bergkisten ten behoeve van aanmeren vanuit de 

Loosdrechtse Plassen

 Processtukken rechtszaak Waterschap

 Verkennend bodem- en asbestonderzoek en aanvullende onderzoeken

 Aflopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten

 Jachthuurovereenkomst

 Overige relevante stukken
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Agrarische bedrijfswoning | Zandpad 28

Dit betreft een aanpandige bungalow, 
gebouwd in de jaren '70. Bij de 
bungalow is een tuin aanwezig en een 
vrijstaande berging. De bungalow is 
praktisch ingericht en kent 1 
slaapkamer c.q. woonkamer en 1 
aparte slaapkamer. Verder is er een 
aparte ontsluiting naar de bungalow 
vanaf het Zandpad.




Planologische bestemming: Agrarisch 
met waarden.

WOONOPPERVLAKTE

Circa 45 m²





ERF EN ONDERGROND


Circa 1.090 m²




INHOUD


Circa 165 m³




EXTERNE BERGRUIMTE


Circa 11 m²
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Begane grond | Zandpad 28



Begane grond | Zandpad 28
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Berging | Zandpad 28



Berging | Zandpad 28
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Agrarische bedrijfswoning | Zandpad 28A

Dit betreft de oorspronkelijke 
boerderij met vele authentieke 
kenmerken, gebouwd in 1700.




De deel / de stal behorende tot de 
boerderij kent een prachtige houten 
gebintenconstructie met een enorme 
potentie en biedt voldoende 
opbergmogelijkheden. 




Planologische bestemming: Agrarisch 
met waarden.

WOONOPPERVLAKTE 


Circa 133 m²




OVERIGE INPANDIGE RUIMTE


Circa 169 m²




ERF EN ONDERGROND


Circa 6.000 m² incl. overig bouwblok




INHOUD


Circa 1.222 m³








noordanuspartners.nl  \\  19





noordanuspartners.nl  \\  21





noordanuspartners.nl  \\  23





noordanuspartners.nl  \\  25

Begane grond | Zandpad 28A



Begane grond | Zandpad 28A
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1e Verdieping | Zandpad 28A



1e Verdieping | Zandpad 28A



noordanuspartners.nl  \\  29

Kelder | Zandpad 28A



Kelder | Zandpad 28A
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Woonhuis | Zandpad 28B

Ook het woonhuis, oorspronkelijk 
gebouwd in 1885, heeft vele 
authentieke kenmerken, waar nog iets 
mooiers van te maken is.  




In het verlengde van het 
woongedeelte zijn oude stallen en is 
opbergruimte aanwezig. 




Planologische bestemming: Wonen 
met functieaanduiding 
Plattelandswoning

WOONOPPERVLAKTE


Circa 89 m²




OVERIGE INPANDIGE RUIMTE


Circa 241 m²




ERF EN ONDERGROND


Circa 245 m²




INHOUD


Circa 1.170 m³
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Begane grond | Zandpad 28B



Begane grond | Zandpad 28B
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1e Verdieping | Zandpad 28B



1e Verdieping | Zandpad 28B
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Schuur, overkapping en hooiberg

Op het terrein bevindt zich verder nog 
een schuur, een overkapping en een 
hooiberg. De schuur is in de jaren '70 
gebouwd en het casco is vrij recent 
nog gemoderniseerd. Ideaal om veel 
spullen in op te bergen of om te 
gebruiken als werkschuur. De 
overkapping en de hooiberg dienen 
gemoderniseerd te worden, maar ook 
hier is wat van te maken.







SCHUUR

Gebruiksoppervlakte circa 118 m²

Inhoud circa 470 m³





OVERKAPPING


Oppervlakte circa 24 m²




HOOIBERG


Oppervlakte circa 57 m² 
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Begane grond | Schuur



Begane grond | Schuur
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1e Verdieping | Schuur



1e Verdieping | Schuur
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Begane grond | Overkapping en hooiberg



Zomerhuis en loswal| Zandpad 28C

Het zomerhuis is gelegen op een 
fantastische plek aan de Weersloot en 
beschikt over een aanlegplaats annex 
loswal. Je vaart vanaf hier zo de Vecht 
en de Loosdrechtse Plassen op.




Planologische bestemming: Agrarisch 
met waarden met functieaanduiding 
Opslag.









GEBRUIKSOPPERVLAKTE


Circa 72 m²




ERF EN ONDERGROND


Circa 9.060 m²




INHOUD


Circa 258 m³
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Begane grond | Zandpad 28C
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Begane grond | Zandpad 28C



1e Verdieping | Zandpad 28C
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1e Verdieping | Zandpad 28C



Werktuigenberging / stal en omgeving

Een tweede bouwblok, grotendeels in 
gebruik als cultuurgrond, is wat 
verderop gelegen. Op dit bouwblok, 
waar geen nieuwe bedrijfswoning is 
toegestaan, zijn een aantal kleinere 
gebouwtjes geplaatst als een kas en 
brandstoffenmagazijn en de grotere 
werktuigenberging / stal.












OPPERVLAKTE WERKSCHUUR / STAL

Circa 331 m²







ERF EN ONDERGROND WERKSCHUUR 

EN OVERIG BOUWBLOK IN GEBRUIK 
ALS CULTUURGROND 

Circa 10.500 m²
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Begane grond | Werktuigenberging / stal
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Begane grond | Werktuigenberging / stal



1e Verdieping | Werktuigenberging / stal
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1e Verdieping | Werktuigenberging / stal



Cultuurgronden en overige grond

De cultuurgronden (in gebruik als 
grasland) en overige gronden 
(bosschages), zijn aaneengesloten 
gelegen achter de agrarische 
bedijfslocatie en het woonhuis. 




De ontsluiting geschiedt via het erf, 
waarbij er erfdienstbaarheden 
gevestigd zijn.

TOTALE OPPERVLAKTE


Circa 27.81.15 hectare (278.115 m²)




GRONDSOORTEN


Westelijk deel: kalkloze 

drechtvaaggrond, 90 to 40 cm kleidek 
op veen, grondwatertrap II




Oostelijk deel: waardveengrond op 
bosveen (of eutroof broekveen), 40 
tot 0 cm kleidek op veen, 
grondwatertrap II
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Legakker

Voor de legakker, bestaande uit 
grasland, houtopstanden en water, is 
een vergunning aanwezig voor 18 
opbergkisten ten behoeve van 
aanlegplaatsen, welke direct en 
prachtig gelegen zijn aan de 
Loosdrechtse Plassen.

TOTALE OPPERVLAKTE


Circa 01.53.01 hectare (15.301 m²)








noordanuspartners.nl  \\  67



Bestemmingsplannen



De volgende enkelbestemmingen zijn 
van toepassing:




- Agrarisch met waarden

- Wonen

- Groen - Landschapswaarden

- Water - Natuur- 

  en Landschapswaarden 












Alle bestemmingsplanvoorschriften 
zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt 
hiervoor ook de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl 

raadplegen.
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Kadastrale gegevens
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Kaart bij Hinderwetvergunning | deel 1



Kaart bij Hinderwetvergunning | deel 2
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Aantekeningen



\\  Kastanjelaan 18, 6666 AD Heteren  \\  085 - 485 26 00  \\  info@noordanuspartners.nl  \\  noordanuspartners.nl  \\

Interesse in dit object?

Neem contact met ons op!



Blijf op de hoogte en scan de QR-code!

Disclaimer





De gegevens met betrekking tot deze 

inschrijving zijn zo zorgvuldig mogelijk 

samengesteld. Mochten er onverhoopt toch 

onjuistheden worden geconstateerd, dan 

kunnen aan deze documentatie geen rechten 

worden ontleend en erkennen Noordanus & 

Partners, Rentmeesters & Adviseurs B.V. en 

Notariskantoor Van Hengstum & Stolp Netwerk 

Notarissen geen enkele aansprakelijkheid.
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