Perceel cultuurgrond 90.850 m²
Gelegen in het buitengebied van Klein-Zundert aan goed verharde weg tussen Zundert,
Achtmaal en Rucphen

Hulsdonkstraat ong. te Klein-Zundert

Prijs
Aanvaarding

: op aanvraag
: in overleg
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Algemeen
Het perceel is gelegen aan een goede verharde weg in het buitengebied van Klein-Zundert
en bestaat uit een mooie zandgrond, welke veelal gemakkelijk berijdbaar en beteelbaar is en
zeker geschikt voor tuinbouwproducten. Omstreeks 2012 is nagenoeg het gehele perceel
voorzien van drainage om de 9.00 m. Deze komen op een sloot, die dwars door het perceel
gelegen is. De verdere afwatering geschiedt middels een waterschapsloot, welke verder in
noordoostelijke richting afwatert. Ten behoeve van de waterschapsloot is een zgn.
schouwplicht aanwezig. De afgelopen 9 jaren is daar altijd mais geteeld, waarvan de laatste
jaren altijd korrelmais. Er zijn nog totaal € 545,70 ruilverkavelingslasten tot het jaar 2038 op
het perceel aanwezig. Het perceel heeft een eigen oprit aan de Hulsdonkstraat, maar het
meest noordelijke deel, perceel 449 heeft ook een extra ontsluiting via recht van overweg
middels een deels semiverhard pad door het naastgelegen bos. Het recht van overweg is
over het perceel 201, 189 en 188.

Kadastrale bekendheid
Gemeente
Zundert
Zundert
Totaal

Sectie
U
U

Nummer
448
449

Grootte
7 ha 98 a 70 ca
1 ha 09 a 80 ca
--------------------9 ha 08 a 50 ca

Bestemming
Het object heeft een normaal gangbare agrarische bestemming zijnde aan de voorzijde
agrarische grond met de aanduiding boomteeltontwikkelingsgebied en aan de achterzijde
agrarische grond met waarden en in de groenblauwe mantel, waarop geen directe
bouwmogelijkheden aanwezig zijn. Voor evt. andere plannen kunt u terecht bij de
gemeente. Een kopie van de plankaart is toegevoegd in de bijlagen.

Overige 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 we graag uw verdere
belangstelling tegemoet. Evt. tekeningen en kaarten in deze brochure zijn mogelijk niet op
schaal en bevatten mogelijk toch afwijkingen van het bestaande en zijn alleen bedoeld als
globale weergave.
Hoewel wij bij het maken van deze brochure toch zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij
afwijkingen aan deze brochure geen rechten ontleend worden jegens ons of onze
opdrachtgever. Geheel vrijblijvend en vooralsnog zonder wederzijdse verplichtingen kunnen
wij u ook informeren over financieringsmogelijkheden, bestemmingsplannen, etc. Wij wijzen
er uitdrukkelijk op dat dergelijke zaken wel tot het onderzoeksgebied van de koper horen en
doen dit, zonder dat u ons hiervoor aansprakelijk kunt stellen. Verkoper is in ieder geval niet
bekend met een bodemverontreiniging bekend en ook niet met de aanwezigheid van asbest
en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
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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