Drie percelen grond separaat te koop
(perceel 1. ca. 3.000 m², perceel 2. ca. 3.000 m² en
perceel 3. ca. 3.485 m²)
Gelegen in het buitengebied van Sprundel, gelijk grenzend aan de schitterende
natuurgebieden ‘De Lokker’ en de ‘Pannenhoef met directe uitrijmogelijkheden voor de
paardenliefhebber, die graag een eigen uitrijweide heeft op deze bijzondere locatie.

Lokkerstraat ong. te Sprundel

Prijs
Aanvaarding

: perceel 1 en 2: € 22.500,-- k.k.
perceel 3:
€ 25.000,-- k.k
: in overleg
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Algemeen
Deze percelen grond zijn gelegen aan de openbare weg en vlakbij verharde weg op de hoek
van de Lokkerstraat te Sprundel tegen het schitterende ven “De Lokker” en het
nabijgelegen “De Pannehoef” en daarmee een prima locatie om vanuit uw eigen weide uit te
rijden langs dit bijzondere natuurgebied. Lekker op een vrije middag of ochtend, heerlijk
naar uw eigen weide in dit bijzondere gebied, waar u uw paard(en) op eigen grond kunt
stallen van een paard. U kunt gelijk het natuurgebied inrijden en genieten van de
schitterende natuur. Een betaalbaar initiatief om daar leuke uurtjes door te brengen.
Het betreft een goed doorlatende zandgrond, waarop al jaren grasland staat. Het is een
mooie blok van omvang. De laatste jaren is het perceel als weiland in gebruik. Er hoeven
geen toeslagrechten of andere verplichtingen overgenomen te worden. Het object heeft
een uitrit aan de kant van de Lokkerstraat.

Bestemming
Volgens de site www.ruimtelijkeplannen.nl heeft het object een normaal gangbare
agrarische bestemming met de enkelbestemming Agrarisch met waarden. Voor zover
verkoper bekend zijn er op het object geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Het bouwen
van opstanden ligt niet direct voor de hand. Voor exactere informatie verwijzen wij u door
naar de gemeente Rucphen.

Overige bijzonderheden
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.
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.
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