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Online openbare veiling, donderdag 13 september 2018 om 10.00 uur 

Kerkstraat 62-62a en 64 te Loon op Zand 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Object  In de dorpskern gelegen horecaobject met bovenwoning en een naastgelegen 
winkelruimte met een apart toegankelijk zeer ruim appartement. 

   
Inleiding  Openbare verkoping op donderdag 13 september 2018, 10.00 uur 

online veiling via www.bog-auctions.com. 
   
Bezichtiging  Er zal een kijkdag worden georganiseerd op dinsdag 04 september tussen 15.00 

uur en 17.00 uur. Om u voor deze kijkdag aan te melden kunt u contact met ons 
opnemen via 0416-333059 of via bog@zande.nl  

   

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 
 
Van de Zande Makelaardij 
Dhr. J.C.C.M.M. Michels  
0416 – 333059 
bog@zande.nl 
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Veilinggegevens 
 
Veiling  Openbare veiling  

 
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 13 september 2018, 10.00 uur, 
online (bij inzet en afslag) via https://bog-auctions.com. 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
Veilingvoorwaarden met internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013 (“AVVIVV 
2013”) en het verkoopprotocol welke gepubliceerd worden op: www.bog-
auctions.com. 
 

   
Onderhandse bieding  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 

De bieding dient uiterlijk 1 dag voor de veiling datum van openbare veiling 
(uiterlijk 12 september 2018 om 23.59 u.), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de 
verkoper te worden gericht, of per email: bog@zande.nl 
 
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 
www.bog-auctions.com.  
 
Biedingen zullen worden behandeld zonder dat de verkoper gehouden is op een 
bieding in te gaan. 

   
Inzetpremie 
 
 

 De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder het Verkoopprotocol voor de 
exacte regeling. 
 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen  
en zal zich hierover na tien werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur 
uitspreken. 

   
Veilingkosten  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd 

in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.  
   
Overdrachtsbelasting  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 

overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 
   
Garanties  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan 
wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 

   
Bijlagen  - Kadastrale kaart object; 

- Bestemmingsplaninformatie; 
- Plattegrond. 

  

https://bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Objectgegevens  

 
Omschrijving 

  
In het dorpscentrum op een hoek gelegen horecaobject met bovenwoning, 
Kerkstraat 64 te Loon op Zand: 
Horecaruimte: ca. 145 m² 
Bovenwoning: ca. 160 m² 
 
Winkelruimte en apart toegankelijke bovenwoning, Kerkstraat 62-62a te Loon 
op Zand: 
Winkelruimte: ca. 160 m² 
Appartement: ca. 150 m²   
 
- alle centrumvoorzieningen zijn op loopafstand; 
- voldoende gratis parkeerplaatsen in de nabije omgeving. 
- er is een bouwkundig rapport van het gebouw aanwezig. 

   
Huurgegevens   Het object is thans in onverhuurde staat.  
   
Locatie  Gelegen in het dorpscentrum van Loon op Zand aan een van de hoofdwegen 

van het dorp. 
   
Bereikbaarheid  Via afslag Loon op Zand aan de provinciale weg makkelijk bereikbaar vanaf 

Rijksweg N261. Het pand ligt in de dorpskern met winkels. Openbaar parkeren 
bij het object en in de directe omgeving. 

   

Indeling   Horeca: entree, open horecaruimte met bar en dames- en herentoilet, 
betegelde keuken met kelder,  
Bovenwoning: woonkamer, keuken, 5 slaapkamers, badkamer en toilet, 
bijkeuken en dakterras. 
Winkel: entree met openslaande deuren, grote open winkelruimte naar  
eigen inzicht in te delen, toiletruimte voorzien van dames- en herentoilet + 
fontein, kelder en opslagruimte, technische ruimte, toiletruimte aangepast voor 
horecagelegenheid. 
Bovenwoning: woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer, keuken met apparatuur 
en dakterras op het zuiden. 

   

Voorzieningen  Voorzieningen welke aanwezig zijn en bij het object behoren.  
 
Kerkstraat 64 te Loon op Zand: 
- tegelvloer; 
- centrale verwarming; 
- gemetselde bar; 
- aan de voorzijde mogelijkheid voor terras. 
 
Kerkstraat 62 te Loon op Zand 
- c.v.-installatie; 
- mechanische aan- en afzuiginstallatie; 
- wandradiatoren; 
- vetput. 
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Kerkstraat 62a te Loon op Zand 
- dakterras ca. 15 m²; 

- keuken voorzien van koelkast, gaskookplaat en afzuigkap; 

- intercom 
 

Bouwjaar  Kerkstraat 64 omstreeks 1920, Kerkstraat 62 omstreeks 1953, nadien volledig 
gerenoveerd.  

   
Kadaster 
 

 Gemeente Loon op Zand 
Sectie E 
Perceel 2452, 4709 en 5072 
Grootte 230 m², 132 m² en 88 m² 

   
Milieu  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest 
kan voortvloeien. 

   
Ondergrondse tank   Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) 

voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.  
   
Bestemming  Het object valt binnen het bestemmingsplan “Kom Loon op Zand 2011”, 

vastgesteld op 15 december 2011, waarin het de bestemming “Horeca” heeft 
gekregen. Voor een afschrift van dit bestemmingsplan kunt u contact met ons 
kantoor opnemen. 

   

 

Bijzonderheden  Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan 
gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen 
en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Doordat het 
gebouw een monument is, is een energieprestatie certificaat ook niet benodigd. 
 
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief 
installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste 
eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief 
installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten 
die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. 
Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van 
de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, 
de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal 
verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief 
installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken 
en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan. 
 

Overig  Gunning zal geschieden onder voorbehoud goedkeuring Raad van 
Commissarissen verkoper. 
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Foto’s Kerkstraat 64 
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Foto’s Kerkstraat 62 
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Foto’s Kerkstraat 62-a 
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Kerkstraat 64 te Loon op Zand 

Horecapand  
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Kerkstraat 62 te Loon op Zand 

Winkel-/horecapand  
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Kerkstraat 62-a te Loon op Zand 

Bovenwoning 
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Kadastrale kaart  
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Bestemmingsplan 

 
Artikel 13            Horeca  

  

13.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor “Horeca” aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.    winkelondersteunende horeca; 

b.    restaurant; 

c.    café; 

d.    hotel/pension; 

e.    zaalaccommodatie; 

f.     wonen, uitsluitend op de verdieping; 

g.    tuinen erven en verharding; 

h.    parkeervoorzieningen ten dienste van de bestemming; 

i.     terrassen ten dienste van horeca. 

13.2 Bouwregels 

13.2.1 Algemeen 

a.    het bebouwingspercentage van het bouwvlak voor gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

“maximum bebouwingspercentage (%)” is aangegeven. 

b.    er mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden opgericht. 

13.2.2 Bouwvlak 

Op de gronden die zijn aangeduid als bouwvlak gelden voor het bouwen van gebouwen de volgende regels:  

a.     binnen het bouwvlak zijn gebouwen en daarbij behorende bouwwerken toegestaan; 

b.    de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte die ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- 

en bouwhoogte (m)” is aangegeven; 

c.     de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte die ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- 

en bouwhoogte (m)” is aangegeven; 

d.    de dakhelling van gebouwen mag niet meer bedragen dan 60 graden; 

e.     per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan; 

f.     de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³ of zoveel als de inhoud van de bestaande woning. 

13.2.3 Bijgebouwen en overkappingen  

Bij een woning mogen bijgebouwen en overkappingen worden gerealiseerd. Hiervoor gelden de volgende regels: 

a.     bijgebouwen en overkappingen mogen binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding    “bijgebouwen” worden 

gerealiseerd; 

b.    bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de voorgevellijn van de woning worden gebouwd, waarbij de 

afstand niet minder mag bedragen dan 2 m; 
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c.     de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m; 

d.    de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 m; 

e.     de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m; 

f.     de bouwhoogte van plat afgedekte bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,2 m; 

g.    de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding “bijgebouwen” mag niet 

meer bedragen dan 75 m² per woning, mits het betreffende bouwperceel voor niet meer dan 50% is bebouwd. 

 13.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a.     bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak gebouwd worden; 

b.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte 

voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 m; 

c.     de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m; 

d.    de bouwhoogte van hekwerken op een balkon of dakterras mag niet meer bedragen dan 1,2 m gemeten vanaf de 

bovenkant van de vloer van het balkon of dakterras; 

e.     de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde een overkapping, mag niet meer bedragen 

dan 4 m; 

13.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen 

en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitgezonderd die waarvoor krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is, indien dit noodzakelijk is in verband met het bewerkstelligen van voor de 

verkeersveiligheid benodigde uitzichthoeken, met name op hoeken van wegen en paden. 

13.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en bouwwerken ten 

dienste van vergader- en congresaccommodatie. 

 

 

 

 

 

 

 



     

De eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Van de Zande Makelaardij Waalwijk B.V. te Waalwijk. Inlichtingen en voorstellen lopen via 
Van de Zande Makelaardij (tel. 0416-333059). 
  
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Van de Zande Makelaardij Waalwijk 
B.V. echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door 
aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van 
een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod 
overeenkomende aanvaarding.  
 
 
 

 

 

Disclaimer  Van de Zande Makelaardij (“Makelaarskantoor”) is door de “Verkoper” 
aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande 
(online) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan De Haar 30-
32 te Ammerzoden (de “Transactie”). Van de Zande Makelaardij is door de 
Verkoper geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de 
Verkoper, om namens de Verkoper deze beknopte samenvatting (de 
“Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed 
geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige 
doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en 
nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting 
behelst geen aanbod of uitnodiging van de Verkoper en/of Van de Zande 
Makelaardij tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling 
om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden 
beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende 
expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s 
van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen 
inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk 
juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle 
kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en 
evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële 
Kopers, tenzij anders overeengekomen.  
 
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de 
Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van 
alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te 
beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Verkoper en Van de 
Zande Makelaardij en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan 
hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet 
enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze 
Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte 
informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. 
Specifiek wordt er door de Verkoper en/of Van de Zande Makelaardij geen 
verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van 
enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, 
vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal 
onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten 
onderzoeken en evalueren. Noch de Verkoper, noch Van de Zande 
Makelaardij hebben een verplichting om additionele informatie te 
verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te 
werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig 
moment mogen blijken.  
 
Van de Zande Makelaardij treedt met betrekking tot de Transactie op als 
exclusief adviseur van de Verkoper en zal derhalve andere partijen 
(onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie 
hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie 
tot de Transactie.  

 


