
PLUIMVEEBEDRIJF MET TWEE BEDRIJFSWONINGEN

GELEGEN AAN 
VEILINGWEG 30-32 TE VELDDRIEL

➢ Totale oppervlakte:   1.24.32 ha
➢ totale bedrijfscapaciteit: 25.000 leghennen
➢ milieuvergunning voor: 72 melk- en kalfkoeien

83 vrouwelijk jongvee
25.000 legkippen

➢ Contactpersoon:     Albert Schimmel
Telefoon:        06 - 22 90 21 38
Email:     a.schimmel@berkkerkhof.nl

Vestiging: Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs Aarle-Rixtel bv
Dorpsstraat 8a - Postbus 71 - 5735 ZH Aarle-Rixtel 

 Telefoon 0492 - 38 66 00 - fax 0492 - 38 29 07 - www.berkkerkhof.nl

EXECUTORIALE VERKOPING 
ex art. 3:268 BW

Executoriale veiling ex. art. 3:268 BW op donderdag 4 oktober 2018,
vanaf 11.00 uur, online veiling via 

https://www.bog-auctions.com
ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan

CMS Derks Star Busmann



1. Omschrijving object

Omschrijving Pluimveebedrijf met woonhuis en boerderij, ligboxenstal, voormalige 
pluimveestal, werktuigenloods, pluimveestal, jongveestal, ondergrond, erf, tuin,
landbouwgrond en verdere aanhorigheden.

2. Samenstelling complex

2.1 Samenstelling complex bedrijfsgebouwen en diversen

Omschrijving Bedrijfswoning, huisnummer 30
Gebouwd in 2002. Opgetrokken uit baksteen (spouw + isolatie), pannendak 
(dakisolatie). De begane grondvloer en de verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in 
beton, de tweede verdiepingsvloer is uitgevoerd in hout.  Verwarming door 
middel van cv-combiketel (bouwjaar 2002, merk Nefit HR Ecomline). Gehele 
begane grond en badkamer zijn voorzien van vloerverwarming. Voorzien van 
dubbele beglazing in hardhouten kozijnen. 
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Indeling:
Begane grond:
➢ hal met hardhouten trap en meterkast;
➢ woonkamer met tuindeuren;
➢ keuken, mdf inbouwkeuken met natuursteen blad en kookeiland;
➢ speelkamer;
➢ klein kantoor;
➢ achterhal;
➢ toilet met fonteintje.
Eerste verdieping, via vaste trap bereikbaar (overwegend laminaatvloeren, 
stucwerkwanden en -plafonds):
➢ overloop met ingebouwde kast;
➢ drie slaapkamers;
➢ badkamer, tegelvloer met vloerverwarming, wanden betegeld, ligbad, 

douche, wastafel;
➢ toilet, tegelvloer, wanden gedeeltelijk betegeld.
Tweede verdieping, via vaste trap bereikbaar:
➢ zolder.

Inhoud Bedrijfswoning: ca. 850 m³

Bedrijfswoning, huisnummer 32
Gebouwd in 1956 (deels 1964). Opgetrokken uit baksteen (spouw + isolatie), 
pannendak met houten dakbeschot. De begane grondvloer is uitgevoerd in 
deels beton en deels hout. De eerste verdiepingsvloer is uitgevoerd in steen. 
Verwarming door middel van cv-ketel, warmwatervoorziening door middel van 
een boiler. De keuken is voorzien van vloerverwarming. Voorzien van enkele 
beglazing in houten kozijnen.
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Indeling:
Begane grond:
➢ hal, houtenvloer, stucwerkwanden en -plafond, kelderkast, trap;
➢ woonkamer, vloerbedekking, stucwerkwanden en -plafond, houtkachel;
➢ keuken, tegelvloer, betegelde wanden met daarboven stucwerk, 

stucwerkplafond, houten aanrecht met tegelblad, afzuigkap, 
vaatwasmachine, koelkast, elektrische kookplaat;

➢ bijkeuken, tegelvloer, betegelde wanden met daarboven stucwerk, 
stucwerkplafond, aanrecht;

➢ voormalige keuken, tegelvloer, lambrisering/stucwerk wanden, 
stucwerkplafond;

➢ separate trapopgang;
➢ berging, tegelvloer, lambrisering met daarboven stucwerk, stucwerkplafond,

oud aanrecht;
➢ achterhal, tegelvloer, stucwerkwanden, toilet;
➢ achterhuis, in gebruik voor opslagdoeleinden, ook op verdieping (stenen 

verdiepingsvloer).
Eerste verdieping:
➢ overloop;
➢ vier slaapkamers, vloerbedekking, behangen wanden, zachtboard plafond;
➢ strijkkamer, vloerbedekking, behangen wanden, zachtboard plafond;
➢ badkamer, tegelvloer, betegelde wanden, stucwerkplafond, toilet, ligbad, 

wastafel, straalkachel;
➢ doucheruimte, in gebruik voor berging.

Inhoud        Bedrijfswoning:  ca. 820 m³
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Achterhuis boerderij nummer 32
Gebouwd in 1955. Opgetrokken uit baksteen (spouw),  pannendak.  De vloer is 
uitgevoerd in beton, houten spanten. Gedeeltelijk onderkelderd, inhoud 
ca. 15 m³. Voorzien van overheaddeur.
Indeling:
➢ in gebruik voor opslagdoeleinden. 
➢ aan dit achterhuis zijn (zijwaarts) nog enkele oude schuren gebouwd. Deze 

hebben geen wezenlijke functie meer. Totale oppervlakte daarvan bedraagt 
ca. 200 m².

Oppervlakte Achterhuis boerderij: ca. 150 m²

Ligboxenstal
Gebouwd in 1976. Opgetrokken uit steen (spouw), asbesthoudend 
golfplatendak, betonvloer en betonroostervloer, stalen spanten met staanders. 
Muurplaathoogte ca. 2.0 m¹. Gedeeltelijk onderkelderd (ca. 460 m³). 
Indeling:
➢ 2+1 rijige stal voor 50 grootvee-eenheden (GVE), paddestoelboxen, 

zelfsluitend voerhek; 
➢ melkstal, 2 x 4 visgraat stal (senior);
➢ melkkamer;
➢ tanklokaal met Mueller tank (5.400 liter).
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oppervlakte Ligboxenstal: ca. 650 m² 

Voormalige pluimveestal
Bouwjaar 1966. Opgetrokken uit steen (betonblok), houten spanten 
(vrije hoogte 1.80 m¹), vloer uitgevoerd in beton. Dakbedekking 
bestaande uit asbesthoudende golfplaten, dakisolatie: glaswol achter 
asbesthoudend dakbeschot.
Indeling:
➢ in gebruik voor opslag.

Oppervlakte Voormalige pluimveestal: 40 x 8 = ca. 320 m²
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Pluimveestal
Bouwjaar 2005. Opgetrokken uit geïsoleerde betonelementen en 
sandwichpanelen, fundering op staal, stalen spanten, dakbedekking bestaande 
uit asbestvrije golfplaten, spouwisolatie en dakisolatie aanwezig. De begane 
grondvloer is uitgevoerd in beton en de verdiepingsvloer is uitgevoerd in 
betonplex. Muurplaathoogte ca. 6.00 m¹.   
Inrichting:
- Bouwjaar : 2005
- Ventilatie : luchtinlaat via luchtinlaatkleppen, afvoer via 8 

ventilatoren in eindgevel
- Verwarming : n.v.t.
- Regelapparatuur : Hotraco 
- Voerverstrekking : 5 voerlijnen per huisvestingsunit
- Waterverstrekking : 4 oplierbare drinklijnen (nippels met cups) per 

huisvestingsunit
- Huisvestingssysteem : Groen Label, te weten scharrelstal in twee 

verdiepingen met mestbanden onder de roosters 
(tweemaal per week afdraaien), E2.12.1

➢ 2 verdiepingen stal, capaciteit 25.000 leghennen;
➢ sorteerruimte met Moba 70 inpakker, eiertransportband;
➢ eieropslagruimte;
➢ kantine op verdieping;
➢ per verdieping 2 x huisvestingsunit bestaande uit Janssen wegrolnesten, met

kunststof rooster met mestband onder de rooster. Elke unit is 11 m¹ breed.
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Oppervlakte Pluimveestal: 80 x 22 = ca. 1.720 m²

Werktuigenloods
Gebouwd in 1980. In dit gebouw is brand geweest. Daardoor staan nu 
uitsluitend de spanten nog overeind. 

Oppervlakte Werktuigenloods: 25 x 14 = ca. 350 m²

Jongveestal
Gebouwd in 1970. Opgetrokken uit betonblok, astbesthoudend golfplatendak, 
houten spanten, de vloer is uitgevoerd in beton met betonroosters, gedeeltelijk
onderkelderd ca. 40 m³.
Indeling:
➢ in gebruik voor opslagdoeleinden/staat leeg.
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Oppervlakte Jongveestal: 12 x 7 = ca. 84 m²

Diversen
➢ erfverharding van klinkers, beton en gebroken puin;
➢ mestsilo, bjr. 1998, inhoud 550 m³, stalen wanden met spankap;
➢ 4 kuilvoerplaten, totale oppervlakte 4 x (40 x 8) = 1.280 m², klinkervloer 

(m.u.v. één met stelconplaten);
➢ 2 poyester voersilo’s van elk 20 ton, diverse oude voersilo’s.

De totale bedrijfscapaciteit is groot 25.000 leghennen. De overige gebouwen 
zijn zonder renovatie niet meer te gebruiken voor het houden van vee.

2.2 Productierechten

Productierechten Het bedrijf beschikt niet over productierechten. 

2.3 Overige gegevens

Ligging en bereikbaarheid Gelegen in het buitengebied van Velddriel, gemeente Maasdriel. Gelegen aan 
een doorgaande weg. De A2 is binnen enkele minuten te bereiken.

Oplevering Het geheel wordt vrij van pacht, huur of gebruik door derden opgeleverd.

Mest De mest in de putten behoort tot het aangebodene. 

Fiscaliteit Met betrekking tot de fiscale aspecten ten aanzien van de verkoop van het 
aangebodene wordt verwezen naar de veilingvoorwaarden.
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3. Juridische aspecten van het object

3.1 Privaatrechtelijke aspecten van het object

Kadastraal bekend
Nr. Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte Huiskavel/

veldkavel

1. Maasdriel M 2207 1.03.45 ha huiskavel

2. Maasdriel M 1891 0.14.60 ha huiskavel

3. Maasdriel M 2208 0.06.27 ha huiskavel

Totaal 1.24.32 ha

De kadastrale legger en kaart is als bijlage aangehecht.

Gebruik Het object is in eigen gebruik bij eigenaar.   

Privaatrechtelijke 
bepalingen

Er is geen verder onderzoek gedaan naar eventuele lasten uit hoofde van 
erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige 
lasten en beperkingen, voor zover niet blijkend uit de eigendomsakte. In de 
eigendomsakte zijn geen rechten of plichten als voornoemd opgenomen. 

3.2 Publiekrechtelijke aspecten

Publiekrechtelijke 
beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
basisregistratie Kadaster.
Bron: Kadaster

Vigerende 
bestemmingsplan

Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied,
Binnendijks deel” van de gemeente Maasdriel en heeft daarin de 
enkelbestemming Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische 
waarden, met een agrarisch bouwvlak van ca. 1.30.00 ha, met de aanduidingen 
“intensieve veehouderij” en “2 bedrijfswoningen”. 
Het bouwvlak ligt gedeeltelijk buiten de te taxeren grond. Het gehele te veilen 
perceel is aangemerkt als bouwvlak. 

Er is een ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Herziening 2016 d.d. 19 juli 
2017. Hierin heeft het object de bestemming “Agrarisch met waarden”, met 
vergelijkbare voorschriften als de huidige.

Voor alle overige aanduidingen en meer informatie zie de bijlage.
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4. Milieuaspecten

Omgevingsvergunning Het bedrijf beschikte over een omgevingsvergunning (milieu) d.d. 8 augustus 
2003 voor het houden van:

Op 30 maart 2018 is een nieuwe omgevingsvergunning milieu afgegeven en in 
werking getreden. Hiertegen zijn echter bezwaren ingediend. Deze vergunning 
omvat:

Bron: de heer Spee, Omgevingsdienst Rivierenland

Natuurbeschermingswet-
vergunning

Het bedrijf beschikt over een Nb-vergunning die op 10 augustus 2016 door de 
provincie Gelderland is afgegeven voor: 
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Op 23 november 2017 en op 28 februari 2018 zijn twee aanvragen voor een 
wijziging van de NB-vergunningsituatie ingediend: deze zijn nog niet 
beoordeeld door de provincie.  
Bron: provincie Gelderland

Bodemtoestand Op grond van visuele waarnemingen ter plaatse is geen bodem- en/of 
grondwaterverontreiniging geconstateerd, terwijl op basis van het huidige 
gebruik niet valt aan te nemen dat verontreinigende stoffen in de bodem of het
grondwater zijn aan te treffen. 
In de bijlage is het Bodemloketrapport opgenomen. Hierin komen geen 
verontreinigingen naar voren. 

5. Overige vermeldenswaardige bijzonderheden

Nutsvoorzieningen Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra, aardgas en 
riolering.

Levende have Het bedrijf wordt aangeboden zonder levende have.

Roerende zaken Er zijn geen roerende zaken in de veiling betrokken.

Aanvaarding feitelijke 
toestand

- Het object wordt geleverd in de huidige toestand. Er worden geen garanties 
gegeven of erkend.

- De aanwezige apparatuur/installaties zijn niet gecontroleerd op de werking 
ervan.

Bijlagen ➢ Kadastrale legger en kaart
➢ Beschrijving stalsysteem legkippenstal
➢ Bestemmingsplaninformatie 
➢ Bodemloketrapport
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Belangrijk bericht Openbare veiling ('Executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW')

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 4 oktober 2018, vanaf 11.00 
uur start veiling, online via https://www.bog-auctions.com, ten overstaan van 
een van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann.

Potentiele kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen.
De bieding dient uiterlijk 14 dagen voor datum van openbare veiling, schriftelijk
en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht
(CMS Derks Star Busmann, t.a.v. A.L. Bos, Parnassusweg 737, 1077 DG 
Amsterdam of per email: ton.bos@cms-dsb.com).

Er wordt verwezen naar de veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de 
notaris en worden gepubliceerd op:
https://www.bog-auctions.com/

Overdrachtsbelasting In de veilingvoorwaarden is aangegeven welke kosten ten laste van koper 
komen. de onderverdeling van de koopsom zal plaatsvinden in samenspraak 
met de notaris.

Voor de overdracht en de gepaard gaande kosten zijn de bijzondere 
veilingvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op het webadres:
https://www.bog-auctions.com/ en tevens op www.veilingnotaris.nl. 

Belangrijke data woensdag 19 september 2018 om 23.59 uur: laatst mogelijke tijdstip voor het 
indienen van een onderhandse bieding (schriftelijk en onvoorwaardelijk). 

Donderdag 4 oktober 2018 vanaf 11.00 uur openbare veiling van het 
registergoed. 

Contact Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Van den Berk & Kerkhof Makelaars 
en Taxateurs

CMS Derks Star Busmann

De heer ir. A.C.M. Schimmel De heer A.L. Bos
Telefoon: 06 – 22 90 21 38 Telefoon: 020 – 301 62 82
E-mail: a.schimmel@berkkerkhof.nl E-mail:  ton.bos@cms-dsb.com

Disclaimer Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs (“Van den Berk & Kerkhof”) is 
door Rabobank (de “executant”) aangesteld als haar exclusieve adviseur ten 
aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het 
“vastgoed”) aan de Veilingweg 30-32 te Velddriel (de “transactie”). 
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Van den Berk & Kerkhof is door de executant geautoriseerd, uitsluitend in de 
capaciteit als adviseur van de executant, om namens de executant 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 executant en/of Van den Berk & 
Kerkhof 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 executant en Van den Berk & Kerkhof 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 of 
omissies hierin. Specifiek wordt er door de executant en/of Van den Berk & 
Kerkhof 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 executant, noch Van 
den Berk & Kerkhof 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 den Berk & Kerkhof treedt met betrekking tot de transactie op als exclusief 
adviseur van de executant 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.
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Deze brochure is een beschrijving van het geheel. Indien u naar aanleiding van deze brochure vragen heeft
of nadere inlichtingen over dit object wilt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor;

contactpersoon is Albert Schimmel (06 - 22 90 21 38 of a.schimmel@berkkerkhof.nl).
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Alle in deze verkoopbrochure en in de bijlagen vermelde gegevens zijn naar beste kennis en
wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. 

Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. 
 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 



Kadastrale gegevens



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: MAASDRIEL  M  2207 4-5-2017
 Veilingweg 30  5334 LD VELDDRIEL 11:30:11
Uw referentie: aschim
Toestandsdatum: 3-5-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: MAASDRIEL M 2207
 Grootte: 1 ha 3 a 45 ca
 Coördinaten: 147296-421673
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Veilingweg  30   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Ontstaan op: 13-2-2014
 
 Ontstaan uit: MAASDRIEL M 2205
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75405     d.d. 25-4-2014 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Karel Johannes Nicolaas Maria van Alem
 Veilingweg  30   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Geboren op: 19-05-1966
 Geboren te: MAASDRIEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  30175/177  reeks ARNHEM  

   d.d. 31-12-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
MAASDRIEL  M  36

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Hendrika Francisca Renata Maria van Nistelrooij
 Veilingweg  30   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Geboren op: 07-11-1966
 Geboren te: ROSMALEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  504/22002  reeks ARNHEM   d.d. 18-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2207&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2205&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=108103346&subjectnummer=2568481672&voornaam=Karel Johannes Nicolaas Maria&voorvoegsel=van&naam=Alem&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30175&nummer=177&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=108103370&subjectnummer=2568481696&voornaam=Hendrika Francisca Renata Maria&voorvoegsel=van&naam=Nistelrooij&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: aschim

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 mei 2017
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 1:1000

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.

MAASDRIEL
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2207

0 m 10 m 50 m
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=1891&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2208&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSM00&sectie=E&perceelnummer=944&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2207&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2206&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: aschim

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MAASDRIEL M 2207
Veilingweg 30, 5334 LD VELDDRIEL
CC-BY Kadaster.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: MAASDRIEL  M  1891 4-5-2017
 Veilingweg 32  5334 LD VELDDRIEL 11:42:03
Uw referentie: aschim
Toestandsdatum: 3-5-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: MAASDRIEL M 1891
 Grootte: 14 a 60 ca
 Coördinaten: 147251-421674
 Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Veilingweg  32   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Ontstaan op: 26-3-2003
 
 Ontstaan uit: MAASDRIEL M 33 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75278     d.d. 11-10-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Nikolaas Maria van Alem
 Veilingweg  32   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Geboren op: 31-01-1940
 Geboren te: DRIEL
 Overleden op: 16-10-2016
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  1650/51  reeks NIJMEGEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
MAASDRIEL  M  33

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Ester Joanna Maria van Herwaarden
 Veilingweg  32   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Geboren op: 30-04-1940
 Geboren te: DRIEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  505/27005  reeks ARNHEM   d.d. 23-5-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=1891&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=33&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109205564&subjectnummer=2560980429&voornaam=Nikolaas Maria&voorvoegsel=van&naam=Alem&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=1650&nummer=51&reeks=NMG&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109269996&subjectnummer=2561041556&voornaam=Ester Joanna Maria&voorvoegsel=van&naam=Herwaarden&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: aschim

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 mei 2017
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.

MAASDRIEL
M
1891

0 m 5 m 25 m

V
eilingw

eg

30

32

1891

2208

2207

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=1891&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2208&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2207&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: aschim

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MAASDRIEL M 1891
Veilingweg 32, 5334 LD VELDDRIEL
CC-BY Kadaster.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: MAASDRIEL  M  2208 4-5-2017
 bij Veilingweg 32  VELDDRIEL 11:44:14
Uw referentie: aschim
Toestandsdatum: 3-5-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: MAASDRIEL M 2208
 Grootte: 6 a 27 ca
 Coördinaten: 147276-421686
 Omschrijving kadastraal object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR)
 Locatie: bij Veilingweg  32   
 VELDDRIEL
 Koopsom: € 37.500 Jaar: 2014  
 Ontstaan op: 13-2-2014
 
 Ontstaan uit: MAASDRIEL M 2205
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Nikolaas Maria van Alem
 Veilingweg  32   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Geboren op: 31-01-1940
 Geboren te: DRIEL
 Overleden op: 16-10-2016
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  63975/116      d.d. 18-2-2014 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
MAASDRIEL  M  2208

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Ester Joanna Maria van Herwaarden
 Veilingweg  32   
 5334 LD  VELDDRIEL
 Geboren op: 30-04-1940
 Geboren te: DRIEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  63975/116      d.d. 18-2-2014 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2208&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2205&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109205564&subjectnummer=2560980429&voornaam=Nikolaas Maria&voorvoegsel=van&naam=Alem&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63975&nummer=116&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109269996&subjectnummer=2561041556&voornaam=Ester Joanna Maria&voorvoegsel=van&naam=Herwaarden&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63975&nummer=116&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: aschim

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 mei 2017
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.

MAASDRIEL
M
2208

0 m 5 m 25 m

30

32

1891

2208

2207

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=1891&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2208&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDL01&sectie=M&perceelnummer=2207&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: aschim

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MAASDRIEL M 2208
Veilingweg 32, VELDDRIEL
CC-BY Kadaster.
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