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Te koop twee percelen bouwgrond.
Ruime percelen ter grootte van ca. 900 m² en 950 m² en geschikt om te bebouwen
met een ruime vrijstaande woningen.
Percelen hebben een fraaie markante ligging, rondom vrij en verkrijgen beide een
zelfstandig ontsluiting op Paul Rehorstweg.
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Goed bereikbaar vanaf Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle en grote
verkeerswegen zoals A12 en A20.

IJ

Liggende rondom vrij aan de rand van nieuwe woonwijk genaamd “ Glasparel ”, met
vrijstaande woningen, villa’s en landhuizen.

K

Een prachtige locatie om uw woonhuis te bouwen.
VOORZIENINGEN:
Het object is gelegen en wordt ontsloten via de Paul Rehorstweg.
De dagelijkse voorzieningen zijn op korte afstand gelegen in het dorp.
Nutsvoorzieningen zoals o.a.: water, elektra en riolering dienen door koper te worden
aangesloten.
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BESTEMMINGSPLAN:
Volgens het vigerende bestemmingsplan " Bredeweg achter 15, 16 en 17 ",
vastgesteld d.d. 21 juni 2022, hebben de hierbij aangeboden percelen merendeel de
bestemming: enkel bestemming wonen, tuin, bouwvlak, dubbelbestemming waarde
archeologie 3.
De bestemmingsplankaart met bijbehorende voorschriften is gedeeltelijk als bijlage
toegevoegd aan deze brochure.
Voor nadere informatie met betrekking tot de bestemming verwijzen wij u naar de
website: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of het bevoegd gezag.

OPLEVERING EN VRAAGPRIJS:
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Aanvaarding, voorwaarden en oplevering in overleg
Koopsom op aanvraag.
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Bestemmingsplan regels gedeeltelijk:
Artikel 3 Tuin
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen
hoofdgebouwen;
met daarbij behorende:
b. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. in- en uitritten;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. water;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. kunstwerken.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
a. Op of in de gronden mogen alleen bijbehorende bouwwerken en overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de afstand van overige bouwwerken tot de bestemming 'Water' van
aangrenzende bestemmingsplannen bedraagt ten minste 3 m;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - zichtlijn' dient een
aaneengesloten strook onbebouwd te blijven.
3.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de breedte van een aan- en/of uitbouw bedraagt maximaal 50% van de
breedte van de voorgevel en/of van de zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de bouwhoogte van een aan- en/of uitbouw bedraagt de eerste volledige
bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m, met een maximum
van 4 m;
c. de diepte van een aan- en/of uitbouw bedraagt maximaal 25% van de diepte
van de gronden met de bestemming 'Tuin', met een maximum van 1,50 m;
d. aan- en/of uitbouwen aan de zijgevel van een hoekwoning, dienen tenminste
1 m achter de voorgevellijn gesitueerd te worden.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 m;
b. de hoogte van beschoeiingen en damwanden mag niet meer dan 0,25 cm
boven de gemiddelde waterlijn uitsteken;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt
maximaal1 m.

Pagina 5 van 12
Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen
Tel.
(0182) 649088
Fax.
(0182) 649089
info@oudijkmakelaardij.nl
www.oudijkmakelaardij.nl

MAKELAARS IN EN TAXATEURS VAN ONROERENDE ZAKEN

gespecialiseerd in bemiddeling bij koop, verkoop, taxatie en
onteigening van agrarische bedrijven en landelijk wonen.

O
U
D
IJ

K
M
A
K
E
L
A
A
R
D
IJ

3.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in 3.2.1 onder b ten behoeve van het verkleinen van de afstand van bouwwerken tot
de bestemming 'Water' van aangrenzende bestemmingsplannen, met dien verstande
dat:
a. daardoor geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan
de belangen van de watergang c.q. waterhuishouding;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheersinstantie van de
watergang.

Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, met dien verstande dat uitsluitend vrijstaande woningen zijn
toegestaan;
b. aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven;
met de daarbij behorende:
c. bijbehorende bouwwerken, bijgebouwen en/of bouwwerken geen gebouw
zijnde;
d. tuinen en erven;
e. parkeervoorzieningen;
f. water;
g. speeltoestellen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
Op of in de gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat er plaatse
van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - zichtlijn' een aaneengesloten strook
onbebouwd dient te blijven.
4.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de afstand van vrijstaande woningen tot de zijdelingse perceelsgrens
bedraagt ten minste 3 m;
c. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan is
aangegeven op verbeelding met de maatvoeringsaanduiding 'maximum
aantal wooneenheden';
d. de goothoogte bedraagt maximaal 4,5 m;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m;
f. de maximale inhoud van nieuwe woningen bedraagt 750 m³;
g. indien en voor zover de woningen niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB, zijn deze slechts toegestaan indien de woningen voldoen aan de
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door het bevoegd gezag vastgestelde hogere grenswaarde (voor
wegverkeerslawaai);
h. bij een geluidsbelasting vanweg de A12 hoger dan 53 dB op de gevel van
een woning:
1. wordt deze gevel, of het deel van de gevel ter plaatse van de
overschrijding, doof uitgevoerd;
2. bezit de woning een geluidsluwe gevel;
3. dient op elke verdieping met één of meer verblijfsruimten, ten minste
één verblijfsruimte (bij voorkeur in te richten als slaapkamer) aan de
geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd.
4.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden
gebouwd, op minimaal 1 m afstand achter de voorgevellijn;
b. de gronden, gelegen buiten het bouwvlak mogen voor maximaal 50%
bebouwd worden met een maximum van 50 m². Voor bouwpercelen met een
oppervlakte van meer dan 500 m² mag het oppervlakte van 50 m²
vermeerderd worden met 10% van het oppervlakte dat het bouwperceel
groter is dan 500 m², tot een maximum van 120 m²;
c. de goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt
maximaal de eerste volledige bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd
met 0,25 m, met een maximum van 4 m;
d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 3 m;
e. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 5 m.
4.2.4 Overkappingen en carports
Voor het bouwen van overkappingen en carports gelden, voor zover vallend/passend
binnen het bepaalde in 4.2.3 onder b, de volgende regels:
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
b. het bebouwde oppervlakte bedraagt maximaal 20 m²;
c. de minimale afstand tot de voorgevellijn bedraagt 1 m.
4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1 m;
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2 m. Indien de terreinafscheidingen op de grens met het openbaar
gebied staan, bedraagt de hoogte:
1. maximaal 1 m;
2. maximaal 2 m, indien deze tenminste op een afstand van 1 m ten
opzichte van de perceelgrenzen wordt gerealiseerd;
c. de hoogte van pergola's bedraagt maximaal 3 m;
d. de hoogte van beschoeiingen en damwanden mag niet meer dan 0,25 cm
boven de gemiddelde waterlijn uitsteken;
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e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt
maximaal 1 m.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afwijken dakopbouw
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in 4.2.2 sub d, voor het overschrijden van de maximaal toegestane goothoogte,
teneinde een dakopbouw te realiseren, met dien verstande dat de toegelaten
goothoogte met maximaal 0,8 m overschreden wordt.
4.3.2 Afwijken hekwerk dakterras
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in 4.2.2 sub e en 4.2.3 sub d, voor het overschrijden van de maximaal toegestane
bouwhoogte van hoofdgebouwen en de maximale toegestane goothoogte van aanen uitbouwen, teneinde een hekwerk ten behoeve van een dakterras te realiseren,
met dien verstande dat:
a. de overschrijding maximaal 1,0 m bedraagt;
b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens minimaal 2 m bedraagt.
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het
gebruik voor:
a. het nachtverblijf (laten) houden in vrijstaande bijgebouwen behoudens het
bepaalde in 4.5.1;
b. horeca;
c. seksinrichtingen;
d. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik
onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage
en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op
de bestemming gerichte gebruik van de grond;
e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare
afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het
op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
4.4.2 Aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsactiviteit
Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn aan-huis-verbonden beroepen en
bedrijfsactiviteiten als ondergeschikte functie toegestaan, met dien verstande dat:
a. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning en de bij de woning
behorende bouwwerken mag worden gebruikt tot een maximum van 50 m²;
b. de woning blijft voldoen aan de bepalingen ingevolge of krachtens de
Woningwet;
c. de activiteiten worden uitgeoefend door tenminste de bewoner van de woning
en ten hoogste één werknemer;
d. groothandel, horeca en detailhandel zijn uitgesloten, uitgezonderd verkoop
als ondergeschikte nevenactiviteit die verband houdt met de beroeps- of
bedrijfsactiviteiten alsmede goederen die ter plaatse in het kader van de aanhuis-verbonden activiteiten zijn vervaardigd;
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e. er geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de
omgeving als gevolg van bijvoorbeeld geluids- of geuroverlast, reclame,
verkeersaantrekkende werking of een onaanvaardbare parkeerdruk in de
openbare ruimte waardoor extra ve77rkeersmaatregelen waaronder
parkeervoorzieningen noodzakelijk worden;
f. er geen activiteiten plaatsvinden waarvoor een milieuvergunning of een
melding op grond van milieuwetgeving verplicht is.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Afwijken Bed & Breakfast
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in 4.1 teneinde een Bed & Breakfast toe te staan, met dien verstande dat:
a. de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd dient te blijven;
b. de woning door de hoofdgebruiker dient te worden bewoond;
c. de Bed & Breakfast voorziening binnen de ter plaatse, op grond van de
bouwregelgeving, toegestane bebouwing (hoofdgebouw met de daarbij
behorende bijgebouwen) gerealiseerd dient te worden;
d. de toegevoegde voorziening door de bouwkundige opzet, indeling en
maatvoering niet mag (kunnen) functioneren als een zelfstandige woning;
e. het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden, waarbij als parkeernorm
geldt 1 parkeerplaats per kamer, tenzij blijkt dat het parkeren binnen het
openbaar gebied niet leidt tot een onevenredige hinder voor de
woonomgeving;
f. de Bed & Breakfast voorziening geen onevenredige afbreuk mag
veroorzaken aan de gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden van
aangrenzende gronden en bouwwerken;
g. de landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van
het pand, perceel of complex behouden dienen te blijven.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 3
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming
van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten
opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1.000 m² -exclusief de te slopen
oppervlakte van het bestaande bouwwerk- en dieper dan 2,5 m beneden het
maaiveld moet, alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend,
door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen
worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden
worden bewaard en/of gedocumenteerd.
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5.2.2 Voorwaarden
Indien uit het in sublid 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden
van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen zullen
worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meerdere van de volgende
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de
bodemverstoring te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van
archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij
de vergunning te stellen kwalificaties.
5.2.3 Weigeringsgrond vergunning
Indien uit het in sublid 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden
van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen
zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in
sublid 5.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de
omgevingsvergunning geweigerd.
5.2.4 Uitzondering archeologisch rapport
Het overleggen van een archeologisch rapport zoals bedoeld in lid 5.2.1 is niet nodig
indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Het is verboden voor de Waarde - Archeologie 3 aangewezen gronden, zonder of in
afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning van het bevoegd gezag voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende
werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer
bedraagt;
b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of
parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer
bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 2,5 m;
c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren,
zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer bedraagt en de bodem
verstoren op een grotere diepte dan 2,5 m;
d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien
de oppervlakte 1000 m² of meer bedraagt waarbij de breedte van deze
werken tenminste 1,25 m bedraagt;
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f.

het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of
meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 2,5 m;
g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd,
zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer bedraagt en de bodem
verstoren op een grotere diepte dan 2,5 m;
h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of
meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 2,5 m;
i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 1000 m² of meer
bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 2,5 m;
j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 2,5 m,
waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en
ontginnen.
5.3.2 Uitzonderingen
Het in sublid 5.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en
werkzaamheden:
a. welke het normale onderhoud en/of gebruik betreffen; het aanleggen van
drainage wordt beschouwd als vallend onder het normale agrarische gebruik;
b. welke reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning
reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.
5.3.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning voor een werk, niet zijnde een bouwwerk, of
werkzaamheden kan slechts worden verleend, indien door de in
sublid 5.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte
gevolgen van deze werken en werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
5.3.4 Voorwaarden
Voor zover de in sublid 5.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de
directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden zullen leiden tot
een verstoring van de archeologische waarden van de gronden, kunnen een of
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
5.3.5 Onderzoeksplicht
De omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport
heeft overgelegd, waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen
worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld en
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b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden
worden bewaard en/of gedocumenteerd.
c. Het overleggen van een archeologisch rapport is niet nodig indien naar het
oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
5.3.6 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de
beoordeling van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.
5.3.7 Uitzondering archeologisch rapport
Het overleggen van een archeologisch rapport zoals bedoeld in lid 5.3.1 is niet nodig
indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
5.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door de
bestemming Waarde - Archeologie 3 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien
op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Vrijblijvende aanbieding:
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment
dat de door Oudijk Makelaardij opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Zolang de
koopovereenkomst niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het
recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie. Alle werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de adviestarieven en
voorwaarden zoals zijn vastgesteld door VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad, de tekst van deze voorwaarden is op 14 december 2009,
aktenummer 0071887/20919442, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.
Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend.
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding.
Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over
details (wijze van oplevering, opsplitsing koopsom, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.
Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te
allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen. Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat
bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd
tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor
hem van belang zijn of kunnen zijn.
In geval van aansprakelijkheidsstelling gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd. De in
deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn
indicatief en circa. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten en/of aanspraken worden ontleend.

Pagina 12 van 12
Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen
Tel.
(0182) 649088
Fax.
(0182) 649089
info@oudijkmakelaardij.nl
www.oudijkmakelaardij.nl

MAKELAARS IN EN TAXATEURS VAN ONROERENDE ZAKEN

gespecialiseerd in bemiddeling bij koop, verkoop, taxatie en
onteigening van agrarische bedrijven en landelijk wonen.

O
U
D
IJ

K
M
A
K
E
L
A
A
R
D
IJ

