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Perceel cultuurgrond
ter grootte van 9.550 m²
(evt. uit te breiden tot 16.905 m²)
Gelegen in het buitengebied van Klein- Zundert
aan een rustige openbare en verharde weg

Vossenbergstraat ong. te Klein-Zundert

Prijs
Totale perceel oppervlakte
Aanvaarding

: op aanvraag
: 9.550 m²
: In overleg

Algemeen
Een goed bewerkbaar perceel cultuurgrond, rechthoekig van vorm en geheel omgeven met
een diepe afwatersloot. Het perceel is zeer rustig gelegen te Klein Zundert aan een verharde
zijweg van de doorgaande weg Klein-Zundert naar Sprundel. Het perceel is kadastraal
bekend als gemeente Zundert, sectie P, nummer 92 grootte 95 a 50 ca. Op het perceel
rusten herinrichtingsrentekosten van € 60,60 per jaar, welke tot 2038 zijn te voldoen.
Daarna is het perceel vrij van deze lasten. Het betreft een goed doorlatende zandgrond,
welke deels is opgehoogd met zwarte grond en ook is gedraineerd en ook goed op afschot
ligt. Het perceel is thans als weiland ingericht, maar is ook geschikt als tuinbouw- of
kwekerijgrond.

Ligging

Bestemming
Volgens de site van de gemeente Zundert en de site ruimtelijkeplannen.nl heeft het object
een normaal gangbare agrarische bestemming. Voor de volledige omschrijving en
voorwaarden verwijzen wij u graag naar deze sites. Het huidige bestemmingsplan is per
september 2012 door de gemeenteraad vastgesteld, doch nog in procedure bij de Raad van
State en mogelijk dus nog aan mogelijke verandering onderhevig. Wij wijzen er wel op dat
het verkrijgen van informatie en de onderzoeken hiertoe geheel op verantwoording van
koper is en koper jegens verkoper of diens makelaar hier geen aanspraak op kan maken of
deze verantwoordelijk te houden in deze.

Bijzonderheden
Het toezenden of overhandigen van deze brochure, in welke vorm dan ook, dient
beschouwd te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, behoudt verkoper zich te allen tijde voor om met
derden in onderhandeling te treden. Zolang niet over alle relevante factoren
overeenstemming is bereikt is er geen sprake van een koopovereenkomst. Uiteraard kunt u
voor evt. vragen altijd vrijblijvend contact opnemen en zien graag uw verdere belangstelling
tegemoet.
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet
bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door
Vermeeren Makelaardij geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde
informatie enig recht worden ontleend.
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