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Omschrijving: Executoriale verkoop ex. Art. 3:268 BW juncto 3:254 BW op donderdag 

5 juli 2018 vanaf 14.00 uur. 

 

Het bedrijfsobject bestaande uit: 

Bedrijfsruimte, kantoorruimte, ca. 55 parkeerplaatsen met (onder)grond, 

erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Everdenberg 99 te 

(4902 TT) Oosterhout kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie G, 

nummer 2992, groot 27a 50ca.  

 

De veiling betreft een internet veiling via www.bog-auctions.com op 

donderdag 5 juli 2018 vanaf 14.00 uur. Zie voor meer informatie verder in 

deze brochure en bovengenoemde website.  

 

Oppervlakte: …  

 

 

 

Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal ca. 1.430m² 

bedrijfs-/kantoorruimte, onderverdeeld in:  

 

Ca. 730m² bedrijfsruimte op de begane grond 

Ca. 350m² kantoor-/overige ruimte op de begane grond 

Ca. 350m² kantoor-/overige ruimte op de verdieping 

 

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de 

meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen 

enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.  

 
 

 

 

Ligging/Bereikbaarheid: 

 

 

Het zelfstandige bedrijfs-/kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein 

Everdenberg.  

 

Dit bedrijventerrein (ca. 45 ha) ligt naast de A27 en is bereikbaar via de afslag 

Oosterhout-Oost. De bereikbaarheid per auto is hiermee uitstekend. 

 

De directe omgeving kenmerkt zich door een kwalitatief goed bedrijventerrein 

op een goede locatie met een diversiteit aan bedrijvigheid. Everdenberg is 

een duurzaam terrein, gelegen in het groen. 

 

http://www.bog-auctions.com/
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Parkeren: Uitstekende parkeergelegenheid, er bevinden zich circa 55 parkeerplaatsen 

op eigen terrein.  
 

 

Gebruik: Het object is momenteel niet meer in gebruik.  

 

Gebruik van het pand is het meest voor de hand voor handelsbedrijven die 

relatief veel kantoorruimte en relatief weinig magazijn nodig hebben. Het 

object heeft namelijk een relatief groot kantooroppervlak ten opzichte van de 

bedrijfsruimte. Het object is minder geschikt voor logistieke doeleinden.  
 

 

 

Kadastrale gegevens: 

 

Gemeente : Oosterhout 

Sectie  : G 

Nummers : 2992  

Grootte  : 2.750m² 

 
 

Bouwjaar: 2006. 

 
 

 

  Bestemming: Het object valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Everdenberg” 

d.d. 24 januari 2013 met de bestemming “Bedrijven”.  

 

De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

 

a. Bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (staat van bedrijfsactiviteiten) 

onder: 

- milieucategorie 2,3.1 en 3.2 ter plaatse van de aanduiding “bedrijf 

tot en met categorie 3.2”;  

- milieucategorie 2,3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 ter plaatse van de aanduiding 

“bedrijf tot en met categorie 4.2”;  
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met uitzondering van: 

 

- zelfstandige kantoren; 

- detailhandelsbedrijven; 

- leisure-, sport- en recreatiebedrijven; 

- geluidzoneplichtige inrichtingen. 

 

b. Opslag en uistalling van materialen ten behoeve van de 

bedrijfsuitoefening; 

c. Voorzieningen voor verkeer en verblijf; 

d. Tuinen en erven; 

e. Groenvoorzieningen; 

f. Water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. Nutsvoorzieningen; 

h. Reclamevoorzieningen. 

 

Het gehele plan is in te zien op de site van www.ruimtelijkeplannen.nl  

    

Erfdienstbaarheden/ 

Kwalitatieve verplichtingen: Voor de erfdienstbaarheden en de kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen 

 naar de veilingvoorwaarden welke door de notaris worden opgemaakt en 

 welke gepubliceerd staan op de website van www.bog-auctions.com en 

 www.veilingnotaris.nl  

 

Verzekering:   De koper dient vanaf gunning zelf voor een verzekering zorg te dragen. Koper 

    kan de verzekering niet overnemen.  

 

Aanschrijvingen:  Uit een kadastraal uittreksel van 03-05-2018 is gebleken dat er geen 

aanschrijving(en) bekend is/zijn. De “executant”, ook te noemen “verkoper” 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.veilingnotaris.nl/


 

 

Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij 

echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

 5  

Everdenberg 99 te Oosterhout 

 

Overdrachtsbelasting/BTW: Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering casu quo 

verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen 

omzetbelasting verschuldigd, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) 

jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen en niet wordt gekozen 

voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 

lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie 

btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en 

risico van Koper.  

 Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op 

de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van 

Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, 

zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing 

blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de 

Schuldeiseres te zijn geleverd. 

    Indien en voor zover het Registergoed in verhuurde staat wordt verkregen 

door de Koper treedt de Koper ingevolge artikel 37d van de Wet op de 

omzetbelasting 1968 van rechtswege in de plaats van de Rechthebbende, 

zodat een eventuele herziening van omzetbelasting, als bedoeld in artikel 15 

leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 tot en 

met 13a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, volledig voor 

rekening en risico van Koper komt. Voor zover bekend aan Schuldeiseres is 

het Registergoed op vijfentwintig september tweeduizend negen tegen 

vergoeding van zevenhonderdzestigduizend euro (EUR 760.000,00) aan de 

Rechthebbende (op)geleverd en is de Rechthebbende het Registergoed op of 

omstreeks vijfentwintig september tweeduizend negen gaan gebruiken, zodat 

de herzieningstermijn op zijn vroegst op eenendertig december tweeduizend 

achttien eindigt (ervan uitgaande dat het gehanteerde boekjaar gelijk is aan 

het kalenderjaar). Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in 

met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende 

gevolgen en verplichtingen. 
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Milieu:    Volgens de website www.bodemloket.nl is ter plaatse op 1 juni 1996 door 

    ADVIES+amp; ONDERZOEK een verkennend bodemonderzoek NVN 5740 

    verricht. Op de locatie is wel bodemonderzoek uitgevoerd, conclusie geen 

    vervolg noodzakelijk ondanks het feit dat er plaatselijk lichte verhoogde  

    gehalten aan calcium en lood zijn geconstateerd. 

 

    Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen 

    enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo  

    gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw 

    welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor 

    mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of 

    milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van 

    andere maatregelen.  

 

    Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door 

    Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid  

    aanvaard. 

 

EPC: De eigenaar is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit 

Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper 

verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt 

derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit 

Energieprestatie gebouwen. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een 

energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te 

verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen. 

 

Bezichtiging:   Aan de eigenaar is verzocht om medewerking te verlenen aan de  

    bezichtiging van het object. Verkoper/executant staat niet in voor het  

    verkrijgen van toegang.  

 

Garantie:   De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, 

    where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische,  

    milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed  

    bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed –  

    behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen 

    enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de notaris. 

http://www.bodemloket.nl/
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    In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de notaris geen  

    garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij  

    terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling 

    achterwege blijft. 

 

Inzetpremie: Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% ten laste van koper 

 Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de 

 inzet, en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet.  

 

Gunning/Risico: Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en 

zal zich daaromtrent uitspreken binnen 5 werkdagen na de veiling van het 

perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper.  

 

Betaling/Verrekening lasten: De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden 

voldaan 4 weken na de veilingdatum. De baten en lasten zijn vanaf deze dag 

voor rekening van koper.  

 

Veilcondities: Online veiling via https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4343/8170 ten 

overstaan van notaris mevrouw Mr. I.M.B. Balvert of een waarnemer te 

Amsterdam.  

 

    De online internet veiling vindt plaats op donderdag 5 juli 2018 vanaf  

    14.00 uur.  

 

 Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. 

 Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt via  

    https://www.bog-auctions.com/register/index  

 

    Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden 

    ingevuld, die moet worden  gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie 

    kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) 

    vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen 

    aangemaakte account.  

 

 

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4343/8170
https://www.bog-auctions.com/register/index
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    Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden  

  (AVVI 2015) vastgelegd in een akte op 31 december 2014 verleden voor  

 Mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam. 

 

 Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden via  

 https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf 

 

 Voor de bijzondere veilingvoorwaarden  wordt verwezen naar de website van 

 www.bog-auctions.com en www.veilingnotaris.nl. 

 

Onderhandse biedingen: Tot 14 dagen voor de verkoopdatum, te weten woensdag 20 juni 2018 tot 

23.59 uur, kan onderhands worden geboden middels de website: www.bog-

auctions.com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3 : 268 lid 2 BW, zonder dat echter de executant gehouden 

is op deze biedingen in te gaan.  

 

Veilinginformatie: Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van BOG-

 Auctions onder www.bog-auctions.com  

 

Bijlagen: Foto’s  

 Locatie 

 Plattegrond 

 Kadastrale gegevens 

 Bestemmingsplaninformatie 

 Bodeminformatie 

 Over MVGM 

 

  

 

 

 

 

https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf
http://www.bog-auctions.com/
http://www.veilingnotaris.nl/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Voor feitelijke informatie  MVGM Bedrijfshuisvesting 

en vragen R.G.C.M. (Rogier) Willemsen  

 Bezoekadres:    

 Bijster 45-47    

 4817 HZ Breda  

 

 Correspondentieadres: 

 Postbus 9444 

 4801 LK Breda 

 

 M 06-13738441   

 E rgcm.willemsen@mvgm.nl    

 

 

De veilcondities zullen 30 dagen voor de openbare verkoop gepubliceerd worden op de website van www.bog-

auctions.com en www.veilingnotaris.nl  

 

  Voor juridische informatie 

en vragen 

CMS Derks Star Busman B.V. 

Mevrouw Ineke Ruiter 

Atrium / Parnassusweg 737 

1077 DG Amsterdam 

Tel.: +31 20 301 62 81 

Fax: +31 20 301 63 33 

Email: ineke.ruiter@cms-dsb.com   
 

 

 

mailto:rgcm.willemsen@mvgm.nl
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.veilingnotaris.nl/
mailto:ineke.ruiter@cms-dsb.com
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Kadastrale gegevens 

 

 





Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: bhv everdenberg 99
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 mei 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: bhv everdenberg 99

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OOSTERHOUT G 2992
Everdenberg 99, 4902 TT OOSTERHOUT NB
CC-BY Kadaster.



 

Bestemmingsplaninformatie 

 



Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Everdenberg” 

 

 

 

  



Artikel 3 Bedrijf  

  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder: 

1. milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2'; 
2. milieucategorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 

4.2'; 

met uitzondering van: 

 zelfstandige kantoren; 

 detailhandelsbedrijven; 

 leisure-, sport- en recreatiebedrijven; 

 geluidzoneplichtige inrichtingen; 

b. opslag en uitstalling van materialen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening; 
c. voorzieningen voor verkeer en verblijf; 
d. tuinen en erven; 
e. groenvoorzieningen; 
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. reclamevoorzieningen. 

  

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

bouwhoogte (m)' is aangegeven. 

  

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van het 
bedrijfsproces mag, indien gesitueerd binnen het bouwvlak, niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is aangegeven. 

c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m. 
d. De bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes mag niet meer dan bedragen dan 8 m. 
e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 

m. 



  

3.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 3.2.2 onder b voor het toestaan van een grotere bouwhoogte voor silo's binnen 
het bouwvlak, mits: 

1. dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering; 
2. dit passend is binnen de stedenbouwkundige structuur van de omgeving en het plaatselijke 

straatbeeld; 
3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de maximaal toegestane bouwhoogte, zoals aangeduid 

ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', vermeerderd met 30% van de 
maximaal toegestane bouwhoogte. 

b. het bepaalde in lid 3.2.2 onder e voor het bouwen van reclamemasten, lichtmasten en andere 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming tot een bouwhoogte van 
maximaal 12 m. 

  

3.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 3.1 sub a voor bedrijven die niet voorkomen op de Staat van bedrijfsactiviteiten, 
maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd 
in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën zoals toegestaan op grond van het 
bepaalde in lid 3.1 sub a; 

b. het bepaalde in lid 3.1 sub a voor bedrijven in één milieucategorie hoger dan is toegestaan, mits 
deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de ter plaatse 
toegestane bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van 
geluidzoneplichtige inrichtingen en milieucategorie 5 bedrijven; 

c. het bepaalde in lid 3.1 sub a ten behoeve van: 

1. het uitoefenen van detailhandel in volumineuze goederen; 
2. het uitoefenen van detailhandel in goederen, die een eerstegraads verwantschap hebben c.q. in 

rechtstreeks verband staan met de hiervoor onder 1 bedoelde goederen, mits deze detailhandel 
als een ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van de onder 1 omschreven bedrijfsvoering 
plaatsvindt; 

3. het uitoefenen van detailhandel in ter plaatse vervaardigde, bewerkte en herstelde goederen, 
als ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering; 

  

Aan de onder 1, 2 en 3 bedoelde afwijkingsmogelijkheden mag slechts medewerking worden 
verleend, indien voldoende parkeergelegenheid en een adequate afwikkeling van het verkeer is 
verzekerd. 

  

  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01/r_NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01_0004Bedrijf.html#b6849c2c-c69b-4988-bb09-05906ec65cc3
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01/r_NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01_0004Bedrijf.html#b6849c2c-c69b-4988-bb09-05906ec65cc3
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01/r_NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01_0004Bedrijf.html#b67787b6-199d-478c-827f-f6a76dcdeea2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01/r_NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01_0004Bedrijf.html#b67787b6-199d-478c-827f-f6a76dcdeea2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01/r_NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01_0004Bedrijf.html#b67787b6-199d-478c-827f-f6a76dcdeea2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01/r_NL.IMRO.0826.BSPeverdenberg-VA01_0004Bedrijf.html#b67787b6-199d-478c-827f-f6a76dcdeea2
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 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
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 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Wilhelminakanaal

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB082603722

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA082601519

Adres: Wilhelminakanaal Oosterhout

Gegevensbeheerder: Oosterhout

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren OO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een oriÃ«nterend onderzoek 
worden uitgevoerd naar de aard en ernst van de 
(mogelijke) verontreiniging. De basis voor dit 
onderzoek is het 'Protocol OriÃ«nterend 
Onderzoek' (Sdu, 1993).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

ADVIES +amp; 
ONDERZOEK

962205 1996-06-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



 

 

   

Profiel MVGM 

 

 

 

 

 

 

MVGM bestaat uit de bedrijfsonderdelen MVGM Vastgoedmanagement, MVGM Bedrijfshuisvesting en 

MVGM Vastgoedtaxaties. Met meer dan 500 medewerkers en vanuit 20 kantoren ondersteunt MVGM 

eigenaren van en investeerders in vastgoed in de breedte bij hun exploitatie- en huisvestings-

vraagstukken. 

 

MVGM Vastgoedmanagement is ontstaan uit de samenvoeging van een aantal zeer gerenommeerde 

vastgoedmanagementorganisaties en werkt in opdracht van particuliere en institutionele beleggers 

zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, bedrijven en overheidsinstellingen. MVGM 

heeft als grootste vastgoedbeheerder van Nederland 50.000 woningen, meer dan twee miljoen 

vierkante meter bedrijfsruimten en kantoren, een ruime anderhalf miljoen vierkante meter winkelruimte, 

40.000 eenheden VvE en tal van andere projecten in beheer.  

 

MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van de vastgoedsector in Nederland en 

combineert een sterk landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale 

vastgoedmarkt. Hierdoor is MVGM Bedrijfshuisvesting uitstekend op de hoogte waar vraag en aanbod 

zich bevinden. In een markt die continue verandert zorgt MVGM Bedrijfshuisvesting met haar kennis, 

inzichten en marktinformatie voor het beste resultaat voor haar opdrachtgevers.  

 

MVGM Vastgoedtaxaties mag zich rekenen tot de meest toonaangevende spelers op de Nederlandse 

vastgoedmarkt. MVGM Vastgoedtaxaties verzorgt voor uiteenlopende opdrachtgevers een grote 

verscheidenheid aan taxaties van kantoren, winkels, bedrijfsruimten of bijzondere objecten, leeg of in 

gebruik. MVGM Vastgoedtaxaties werkt voor de meeste institutionele beleggers, de banken en 

financiers, voor woningcorporaties, ondernemers, DGA’s, maar ook voor verzekerings-maatschappijen, 

overheden en overheidsinstanties.  

 



 

 

   

Vestigingenoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

Amersfoort: 

Van Asch van Wijckstraat 55 

3811 LP Amersfoort 

T 088-432 49 25 

E bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl 

  

 

 

 

 

 

Apeldoorn: 

Pr. W. Alexanderlaan 727 

7311 ST Apeldoorn 

T 088-432 47 70 

E bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl 

 

Arnhem: 

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 

6842 CV Arnhem 

T 088-432 42 52 

E bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl 

 

  

Breda: 

Bijster 45-47 

4817 HZ Breda 

T 088-432 46 85 

E bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl 

Den Bosch: 

Pettelaarpark 10 

5216 PD Den Bosch 

T 088-432 49 70 

E bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl 

 

 Den Haag: 

De Bruyn Kopsstraat 9K 

2288 EC Rijswijk 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl 

Eindhoven: 

Mahatma Gandhilaan 6 

5653 ML Eindhoven 

T 088-432 47 60 

E bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl 

 Enschede: 

Mooienhof 8 

7512 EB Enschede 

T 088-432 48 59 

E bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl 

 

Groningen: 

Europaweg 31-33 

9723 AS Groningen 

T 088-432 48 90 

E bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl 

 

 Maastricht: 

Hoge Barakken 2 

6221 CM Maastricht 

T 088-432 49 10 

E bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl 

Rotterdam: 

Stadhuisplein 4 (ingang naast Coolsingel 65) 

3012 AS Rotterdam 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl 

 Utrecht: 

Euclideslaan 251 

3584 BV Utrecht 

T 088-432 49 25  

E bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl 

Zwolle:  

Assiesstraat 2d 

8011 XT Zwolle 

T 088-432 44 57 

E bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl 
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