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 van de executoriale verkoping  

(ex. Artikel 3:268 BW)  
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Algemeen 

 

Algemeen 

 

In opdracht van de hypotheekhouder zal het hierna nader omschreven 

object executoriaal (ex. Artikel 3:268 juncto artikel 3:254 BW) worden 

verkocht, voor welke executieverkoop de bank Maas recreatie 

bedrijfsmakelaardij heeft aangesteld als makelaar.  

 

Juridische omschrijving van het object 

 

Het object is kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Mierde, 

sectie H, nummers: 

 

22,  grootte   00.83.00 ha.   

44,    grootte   00.10.20 ha. 

45,    grootte  01.88.50 ha.   

46,    grootte   02.23.30 ha    

657,    grootte  00.73.90 ha 

2132,    grootte   00.04.08 ha. 

2133,    grootte  00.04.04 ha. 

2134,    grootte   00.03.79 ha. 

2159,                     grootte   00.60.45 ha.   

2181,    grootte  05.60.65 ha. 

2349,    grootte  02.90.84 ha.   

Totaal      15.02.75 ha. 

 



 

 

 

 

 

                                                 

Nadere omschrijving van het object 

 

De onroerende zaken onder andere bestaande uit de ondergrond, 

diverse opstallen en de infrastructuur, te weten: 

 Circa 15 hectare eigen grond; 

 Een camping met circa 368 standplaatsen en 4 

groepsaccommodaties; 

 Receptie/kantoor/winkel;  

 Hoofdgebouw met daarin o.a. horeca, appartementen, overdekt 

zwembad en 2 appartementen;  

 5 sanitair gebouwen;  

 Verwarmde openluchtzwembaden;  

 Sport- en speelfaciliteiten;  

 Een bedrijfswoning (Kruisvelden 1); 

 De infrastructurele voorzieningen, onder andere bestaande uit 

de wegen, een slagboominstallatie, oriëntatieverlichting, 

milieustraat en de nutsvoorzieningen;   

 De recreatieve voorzieningen, waaronder de diverse 

speeltoestellen en een sportveld. 

 

Veilingprocedure 

 

Het object zal executoriaal worden verkocht op www.bog-

auctions.com d.d. 25 oktober 2018, tijdstip vanaf 13.00 uur. 

 

De openbare verkoop zal ten overstaan van (een waarnemer van) de 

volgende notaris geschieden: 

CMS Derks Star Busmann NV 

Mr. I.M.B. Balvert 

Parnassusweg 737  

1077 DG  Amsterdam  

Behandelaar: E.C. Ruiter-Overbeeke 

Tel: 020 301 62 81 

Fax:020 301 63 33 

e-mail: ineke.ruiter@cms-dsb.com 

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


 

 

 

 

 

                                                 

Veilinginformatie 

 

De informatie die verstrekt is zal bestaan uit onderhavige 

veilingbrochure, de door de notaris vast te stellen veilcondities en de 

overige documenten welke zijn/worden gepubliceerd op de website 

van BOG auctions (www.bog-auctions.com), een en ander onder 

voorbehoud wijzigingen door de opdrachtgever. 

 

Nadere inlichtingen kunt u opvragen bij de makelaar: 

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij   

Klaas van Erp MRICS RT gzv   

Tel: (073) 640 88 88 

E-mail: erp@maasrbm.nl 

 

Bezichtigingen 

 

Geïnteresseerden kunnen ter plaatse gaan kijken. Bezichtigingen 

kunnen op afspraak met de makelaar plaatsvinden op 3, 5 en 17 

oktober 2018, tussen 13.30 en 16.00 uur. 

 

Onderhandse biedingen 

 

Tot 14 dagen voor de verkoopdatum (uiterlijk  tot 10 oktober 2018, 

23.59 uur) kunnen onderhandse onvoorwaardelijke en onherroepelijke 

schriftelijke (waaronder tevens e-mail en fax) biedingen worden 

ingediend bij voornoemde notaris. Voor biedformulier: www.bog-

auctions.com. 

 

Veilingcondities 

 

De (bijzondere) veilingcondities zullen uiterlijk 30 dagen vóór de 

verkoopdatum van 25 oktober 2018 worden gepubliceerd op de 

website van BOG auctions (www.bog-auctions.com). 

http://www.bog-auctions.com/
mailto:erp@maasrbm.nl
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/


 

 

 

 

 

                                                 

Voor het gebruik en de feitelijke levering wordt tevens verwezen naar 

de (bijzondere) veilingcondities op de website van BOG auctions 

(www.bog-auctions.com). 

 

Plokpenning 

 

In dezen wordt verwezen naar de (bijzondere) veilingcondities en/of 

www.bog-auctions.com. 

 

Gunning 

 

In dezen wordt verwezen naar de (bijzondere) veilingcondities en/of 

www.bog-auctions.com. 

 

Veilingkosten 

 

In dezen wordt verwezen naar de (bijzondere) veilingcondities en/of 

www.bog-auctions.com. 

 

 

 

 

 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Ligging 

 

Provincie: Noord-Brabant 

Gemeente: Reusel-De Mierden 

Woonplaats: Lage Mierde 

Binnen/buiten de bebouwde kom: Buiten de bebouwde kom 

 

Het vakantiecentrum ligt in het 

grensgebied met België, in de 

bosrijke omgeving  van landgoed 

De Utrecht. De directe omgeving 

van het object bestaat uit diverse 

natuurgebieden zoals de Rovertse 

Heide, de Neterselse Heide, de 

Welleneindse Heide en de 

Turnhoutse Heide, afgewisseld met 

agrarisch landschap. 

 

Het terrein grenst aan een bosgebied en twee bungalowparken. Aan de 

oostelijke zijde van het terrein ligt de provinciale weg N269. Tilburg 

ligt op circa 15 kilometer afstand. In het gebied liggen diverse 

recreatiebedrijven, waaronder De Beekse Bergen.  

 

Impressie ligging:  
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Privaatrechtelijke aspecten 

 

Onder de paragraaf privaatrechtelijke aspecten worden onder andere 

de volgende onderdelen behandeld: 

 eigendom en kadastrale bekendheid; 

 Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

 Bijzonderheden gebruik en eigendom; 

 Beheer; 

 Bedrijfsnaam. 

 

Eigendom en kadastrale bekendheid 

 

Het object is kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Mierde, 

sectie H, nummers: 

 

22,    grootte   00.83.00 ha.   

44,    grootte   00.10.20 ha. 

45,    grootte  01.88.50 ha.   

46,    grootte   02.23.30 ha    

657,    grootte  00.73.90 ha 

2132,    grootte   00.04.08 ha. 

2133,    grootte  00.04.04 ha. 

2134,    grootte   00.03.79 ha. 

2159,                     grootte   00.60.45 ha.   

2181,    grootte  05.60.65 ha. 

2349,    grootte  02.90.84 ha.   

Totaal      15.02.75 ha. 

 

De percelen 22, 45 46, 2159 en 2349 zijn belast met een recht als 

bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van 

respectievelijk Enexis Netbeheer BV en de gemeente Eindhoven. 

 

Perceel 45 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten 

behoeve van de gemeente Reusel-De Mierde. 
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NB.  

 Een klein gedeelte van het sanitair gebouw en de werkplaats, 

achter Kruisvelden 3, ligt op het perceel 2179 dat in eigendom 

is bij een derde. 

 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

 

De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat de officiële 

gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. De gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van deze 

gegevens. Alle gemeenten zorgen ervoor dat een kopie van deze 

gegevens naar het Kadaster wordt gestuurd. Elke wijziging die de 

gemeente doet in de BAG wordt automatisch naar het Kadaster 

gestuurd. Het Kadaster verzamelt alle gegevens van alle gemeenten in 

één zogenaamde Landelijke Voorziening. Het Kadaster zorgt er ook 

voor dat afnemers gegevens vanuit deze Landelijke Voorziening 

kunnen raadplegen. 

Het object staat volgens de BAG bekend als: 

 Wellenseind 7, Lage Mierde (receptie en winkel); 

 Wellenseind 9, Lage Mierde (centrumgebouw); 

 Kruisvelden 1, Lage Mierde (bedrijfswoning). 

 

Verder zijn enkele chalets genummerd. De chalets zijn aangeduid met 

‘Park Hertenwei’ nummer **, ‘Lage Mierde’. 

 

Bijzonderheden gebruik en eigendom 

 

In 2016 zijn 21 recreatiewoningen, de onderneming verkocht aan een 

derde(1). De 21 recreatiewoningen maken derhalve geen onderdeel uit 

van onderhavige aanbieding. De 21 recreatiewoningen zijn weer 

doorverkocht aan een derde(2).  

 

Tot op heden wordt de exploitatie van het object door de derde(1) 

gedaan. Derde(1) is recent failliet verklaard. Deze derde(1) heeft onder 

andere de exploitatie van de horecadelen van het hoofdgebouw weer 
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doorverhuurd aan een andere derde(3) en de inventaris doorverkocht 

aan derde(4) (gelieerd aan derde(3)).  

 

De Rechtbank Oost-Brabant heeft de hypotheekhouder verlof verleend 

om het huurbeding in te roepen en heeft de partijen tegen wie het 

huurbeding was ingeroepen (waaronder derde(1) en derde(3)) 

veroordeeld tot ontruiming. De hypotheekhouder zal overgaan tot 

betekening van het vonnis en de ontruiming laten uitvoeren.  

Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere 

veilingvoorwaarden. 

 

Door derde(2) zijn er 12 recreatiewoningen (zie de laatste foto van de 

paragraaf “Omschrijving van het object”) gebouwd op de ondergrond 

van het object. Er liggen op het terrein diverse bouwmaterialen voor de 

bouw van nog meer van deze recreatiewoningen, deze bouwmaterialen 

behoren niet tot het te veilen object. Verkoper zal de bouwmaterialen 

niet verwijderen. 

 

Ten aanzien de 12 recreatiewoningen is door de gemeente een 

aanschrijving onder dwangsom gedaan. De gemeente heeft vastgesteld 

dat er geen omgevingsvergunning verleend is, de oppervlakte van de 

opstallen niet conform bestemmingsplan is en dat het (beoogde) 

gebruik (arbeidsmigranten) niet past binnen het bestemmingsplan. De 

woningen zouden gesloopt of gelegaliseerd moeten worden. De 

dwangsom die was gericht om de bebouwing af te breken is omgezet 

naar een dwangsom gericht op het gebruik. De verblijven mogen weer 

voor recreatieve doeleinden gebruikt worden wanneer ze gelegaliseerd 

zijn. Gebruik ten behoeve van huisvesting van bijzondere doelgroepen 

zoals arbeidsmigranten of permanente bewoning kan niet 

gelegaliseerd worden. De aanschrijving is gedaan aan derde(2) zijnde 

de bouwer van de recreatiewoningen.  

 

De hypotheekhouder is van mening dat door natrekking de 

grondeigenaar ook eigenaar is geworden van deze recreatiewoningen. 

Deze recreatiewoningen zullen derhalve mee verkocht worden. De 
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hypotheekhouder is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van 

derde(2), alsmede overige derden, die hieruit kunnen voortvloeien. 

 

Beheer 

 

Er zijn circa 109 recreatiewoningen, chalets of stacaravans van derden 

aanwezig, waarvan de ondergrond verkocht is aan de eigenaar van de 

recreatiewoning, chalet of stacaravan. Met de eigenaren van de 

recreatiewoningen, chalets en stacaravans op eigen grond, zijn in de 

aktes van levering bepalingen opgenomen inzake het beheer van de 

centrale delen. In deze wordt verwezen naar de bijzondere 

veilingvoorwaarden. 

 

Bedrijfsnaam 

 

Het vakantiecentrum staat bekend als “De Hertenwei”. Het eigendom 

van de bedrijfsnaam “De Hertenwei” is bij een derde. De bedrijfsnaam  

behoort derhalve niet tot het te veilen object. 

 

Nota bene 

Ten aanzien van de privaatrechtelijke aspecten dient opgemerkt te 

worden dat de geïnteresseerden deze zaken goed dienen te 

bestuderen en te rechercheren. De makelaar heeft de informatie met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt, echter 

hier kunnen geen rechten aan worden ontleend! 
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Publiekrechtelijke aspecten  

 

Onder de paragraaf publiekrechtelijke aspecten worden onder andere 

de volgende onderdelen behandeld: 

 het bestemmingsplan; 

 Waterwet; 

 brandveiligheid; 

 milieuwetgeving; 

 speelautomatenvergunning; 

 drank- en Horecavergunning; 

 Hygiëne van levensmiddelen (HACCP); 

 legionella;  

 Wet Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en 

Zwemgelegenheden; 

 Warenwetbesluit Attractie-en Speeltoestellen; 

 bouwvergunning(en) en omgevingsvergunning bouw; 

 natuur en landschap; 

 bodemgesteldheid; 

 asbest. 

 

Het bestemmingsplan  

 

Via Ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeente heeft de makelaar het 

bestemmingsplan opgevraagd. De makelaar sluit elke 

aansprakelijkheid uit voor fouten en onjuistheden in de publicaties 

door Ruimtelijkeplannen.nl en/of de gemeente. 

 

Op de onderliggende gronden is volgende van toepassing. 

 

Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Buitengebied 2009 

Planstatus: Vastgesteld 22 september 2009 

Identificatie: NL.IMRO.1667.BPBbuit20091A0040-ONH1 

Type plan: Bestemmingsplan 

Naam overheid: Gemeente Reusel-De Mierden 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Enkel bestemming: Recreatie – 2 

Dubbel bestemming: - Dubbelbestemming Natte natuurparel buffer 

(gehele terrein) 

- Dubbelbestemming Archeologische 

verwachtingswaarde (noordelijk en oostelijk deel 

van het terrein) 

Gebiedsaanduidingen: - Gebiedsaanduiding Regionaal natuur- en 

landschapseenheid (gehele terrein); 

- Gebiedsaanduiding Extensiveringsgebied (gehele 

terrein); 

- Gebiedsaanduiding Vrijwaringszone weg (strook 

evenwijdig aan Wellenseind) 

- Gebiedsaanduiding Zoekgebied waterberging 

(strook over het oostelijke deel) 

 

Impressie plankaart: 

Recreatiewoningen – Laag 
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Stacaravans en Kamperen                     

   

 

Groepsaccommodatie 
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Recreatiewoningen 

   

 

 

 

Centrale voorzieningen            
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Gebiedsaanduiding Vrijwaringszone weg 

 

 

Zoekgebied waterberging                      

   

 

Archeologische verwachtingswaarde 

 

 



 

 

 

 

 

 

Veilingbrochure van een vakantiecentrum d.d. 5-10-2018                                 - 11 -                               

Op de gronden bestemd voor Recreatie – 2 is onder andere toegestaan: 

a. Bedrijfsmatige exploitatie van een recreatiebedrijf met daarbij 

behorende voorzieningen; 

b. Recreatiewoningen/chalets, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘recreatiewoningen’ op de plankaart; 

c. Lage recreatiewoningen, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘lage recreatiewoningen’ op de plankaart; 

d. Centrale voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘centrale voorzieningen’ op de plankaart; 

e. Groepsaccommodaties, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

‘groepsaccommodaties’ op de plankaart; 

f. Kamperen, ter plaatse van de aanduidingen ‘kamperen’, ‘lage 

recreatiewoningen’ en ‘recreatiewoningen’ op de plankaart;  

g. Stacaravans, ter plaatse van de aanduidingen ‘stacaravans’, ‘lage 

recreatiewoningen’ en ‘kamperen’ op de plankaart; 

h. Behoud, herstel en ontwikkeling van bos, bosschages en 

bosplantsoen; 

i. Eén bestaande bedrijfswoning; 

j. Recreatieve voorzieningen; 

k. Sport- en spelvoorzieningen; 

l. Natuur- en natuureducatieve voorzieningen; 

m. Paden en wegen; 

n. Parkeervoorzieningen; 

o. Groenvoorzieningen; 

p. Water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

Er is per bestemmingsvlak niet meer dan één recreatiebedrijf 

toegestaan 

 

Ten aanzien van de gehanteerde oppervlakten geldt het volgende: 

 

Type  Oppervlakte Bijzonderheden 

Recreatiewoningen 

(maximaal 113) 

Maximaal 80 m², incl. 

bijgebouwen 

Goothoogte 3,5 

meter en 

bouwhoogte 7 meter 

Lage Maximaal 100 m², incl. Goothoogte 3,5 
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recreatiewoningen 

(maximaal 105) 

bijgebouwen meter en 

bouwhoogte 3,5 

meter 

Groepsaccommodaties 

(maximaal 11) 

Maximaal 228 m² Goothoogte 5 meter 

en bouwhoogte 7 

meter 

Stacaravans Maximaal 60 m² Bouwhoogte 3,5 

meter 

Centrale 

voorzieningen 

Maximaal 2.500 m² Goothoogte 6 meter 

en bouwhoogte 10 

meter 

Recreatieve 

voorzieningen t.b.v. 

aanduiding kamperen 

Maximaal inhoud 

1.000 m² 

Goothoogte 3.5 

meter en 

bouwhoogte 7 meter 

Bedrijfswoningen, 

uitsluitend bestaande 

zijn toegestaan 

Maximaal inhoud 750 

m3 

Goothoogte 5 meter 

en bouwhoogte 10 

meter. 

Bij de woningen zijn bijgebouwen toegestaan met een maximale 

oppervlakte van 100 m², goothoogte 3 meter en bouwhoogte 5,5 

meter. 

 

Van belang ten aanzien van het bestemmingsplan zijn de volgende 

begrippen: 

 

Bedrijf-recreatief: 

Een bedrijf dat het bedrijfsmatig verstrekken van verblijfs- of 

dagrecreatie tot doel heeft 

 

Centrale voorzieningen: 

Voorzieningen bedoeld voor het recreatief hoofdgebruik (dagrecreatie 

en/of verblijfsrecreatie) zoals receptie, overdekte sport- en/of 

speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen met de daaraan 

ondergeschikte functies zoals horeca en/of detailhandel 
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Groepsaccommodatie:  

Een gebouw bestemd voor recreatief nachtverblijf van een groep of 

groepen van personen die hun hoofdverblijf elders hebben en waarbij 

wordt overnacht in gemeenschappelijke zalen en/of kamers 

 

Kampeermiddel: 

a. Een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 

b. Enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen 

voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnd, 

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of 

gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of 

opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 

recreatief nachtverblijf 

 

Kampeerterrein: 

Terrein of plaats geheel of gedeeltelijk ingericht en blijkens die 

inrichting bestemd om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen 

van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf 

 

Kamperen: 

Overnachten in de vorm van verblijf in de openlucht, bijvoorbeeld in 

een tent, caravan, camper of een vergelijkbaar recreatief nachtverblijf 

 

Recreatieve voorziening: 

Voorzieningen bedoeld voor de ondersteuning van het recreatief 

hoofdgebruik (dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie) zoals sport- en 

speelterreinen, speeltoestellen, picknickplaatsen en sanitaire units 

 

Recreatiewoning: 

Een gebouw of woning bedoeld voor recreatief gebruik in de vorm van 

recreatief nachtverblijf voor recreanten, die hun hoofdverblijf elders 

hebben 
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Stacaravans: 

Onderkomens, onder welke benaming ook aangeduid, die uitsluitend 

of in hoofdzaak dienen of kunnen dienen tot de woon dag- of 

nachtverblijf van een of meer personen, en die door de aanwezigheid 

van een chassis, assenstelsel en wielen wel over een korte afstand naar 

een vaste standplaats kunnen worden verreden, doch niet bestemd zijn 

om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen als een 

aanhangsel van een personenauto te worden voortbewogen. Ook 

indien deze onderkomens wegens daaraan of daarbij aangebrachte 

wijzigingen of voorzieningen niet of niet meer geschikt zijn om te 

worden verreden, worden zij aangemerkt als stacaravan 

 

Verblijfsrecreatie: 

Verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij 

men ten minste 1 nacht doorbrengt, m.u.v. overnachtingen bij 

familie/kennissen; 

 

Conclusie: 

Ten aanzien de 13 recreatiewoningen is door de gemeente een 

aanschrijving onder dwangsom gedaan. De gemeente heeft vastgesteld 

dat er geen omgevingsvergunning verleend is, de oppervlakte van de 

opstallen niet conform bestemmingsplan is en dat het (beoogde) 

gebruik (arbeidsmigranten) niet past binnen het bestemmingsplan. De 

woningen zouden gesloopt of gelegaliseerd moeten worden. De 

dwangsom die was gericht om de bebouwing af te breken is omgezet 

naar een dwangsom gericht op het gebruik. De verblijven mogen weer 

voor recreatieve doeleinden gebruikt worden wanneer ze gelegaliseerd 

zijn. Gebruik ten behoeve van huisvesting van bijzondere doelgroepen 

zoals arbeidsmigranten of permanente bewoning kan niet 

gelegaliseerd worden. De aanschrijving is gedaan aan derde(2) zijnde 

de bouwer van de recreatiewoningen.  

 

Verder bevinden zich in het hoofdgebouw 2 appartementen. Deze zijn 

op basis van de voorschriften niet toegestaan. Deze appartementen 

zijn bij de bouw gerealiseerd.  
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Opgemerkt dient te worden dat er geen uitgebreid onderzoek heeft 

plaatsgevonden naar bouwoppervlakten, bouwhoogten en dergelijke. 

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar 

www.ruimtelijkeplannen.nl en/of de gemeente Reusel-De Mierde. 

 

Waterwet  

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal 

wetten is samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt 

het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast 

levert de Waterwet een belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen 

zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve 

lasten. Totdat de Omgevingswet in werking treedt- voorzien voor 2018 

-  blijft de Waterwet van kracht. 

 

De Waterwet kent één watervergunning. Voor burger en bedrijf 

betekent dit dat één aanvraag volstaat, ook al zijn er verschillende 

overheden in beeld. Er is immers maar één bevoegd gezag voor zowel 

de vergunningverlening als de handhaving en het is aan de overheden 

onderling afspraken te maken hoe hiermee wordt omgegaan.  

De vergunningverlener moet bij de beoordeling van een aanvraag voor 

een watervergunning toetsen op alle doelstellingen van de Waterwet in 

onderlinge samenhang: kwaliteit, kwantiteit, hoogwaterbescherming, 

infrastructureel beheer en functievervulling. Er ontstaat daarmee een 

integraal afwegingskader. Bevoegd gezag voor de verlening van de 

watervergunning zijn het waterschap voor het regionale watersysteem, 

Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem en de provincies voor drie 

specifieke categorieën grondwateronttrekkingen en infiltraties. 

 

Veel activiteiten vallen onder de algemene regels van de Waterwet, 

waarvoor geen Watervergunning nodig is. Veelal kan dan met een 

melding worden volstaan. In sommige gevallen is er een 

Watervergunning nodig. Het gaat om de volgende activiteiten: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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 direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren;  

 grondwater onttrekken;  

 activiteiten bij een rijkswaterstaatswerk;  

 aanleg waterberging;  

 dempen van water.  

 

De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. Er is een 

watervergunning nodig als er in, op, boven, over of onder een 

oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) 

of waterkering activiteiten worden ondernemen, of als er grondwater 

wordt onttrokken of water wordt geïnfiltreerd in de bodem. 

 

Betreffende het onderhavige object zijn voor zover bekend de volgende 

aspecten in het kader van de Waterwet van belang: 

 

Waterschap 

Er is een vergunning nodig om te graven of te bouwen bij een dijk of 

langs de waterkant. Dat geldt ook wanneer er grondwater gebruikt 

wordt of afvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater. In sommige 

gevallen volstaat een melding. Het waterschap controleert of iedereen 

zich aan de regels houdt en of het onderhoud goed is uitgevoerd. 

 

Een legger is een door het waterschap vastgesteld register. Een legger 

geeft het waterschap én derden een overzicht van: 

 alle aanwezige waterlopen inclusief kunstwerken (bijv. duikers, 

stuwen, bruggen, etc.); 

 wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze 

werken. Dat betekent dat het gaat om de beheertaken en 

onderhoudsplichten van het waterschap en om de 

onderhoudsplichten van derden waarop het waterschap toezicht 

uitoefent;  

 waar de beschermingszone ligt waarop verbodsbepalingen 

volgens de keur van toepassing zijn. Ook is de legger een 

naslagwerk ten aanzien van waterstaatswerken. 
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Keur 

De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet en is van 

toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en waterkeringen 

die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en 

watergangen die eigendom zijn van anderen (o.a. agrariërs en 

tuinders).  

 

De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet 

mag en welke plichten er zijn. Gedacht kan worden aan activiteiten 

zoals het lozen in oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater, 

het dempen van een sloot, of het plaatsen van een duiker of brug. 

 

Legger Waterkering 

Blijkende uit de Legger Waterkering van 

Waterschap De Dommel zijn nabij 

onderhavig object diverse 

oppervlaktewateren gelegen. In de Keur 

van Waterschap De Dommel 2015 zijn 

diverse bepalingen opgenomen inzake 

beheer/onderhoud en handelingen in het 

watersysteem. 

 



 

 

 

 

 

 

Veilingbrochure van een vakantiecentrum d.d. 5-10-2018                                 - 18 -                               

Brandveiligheid 

 

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het 

Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, 

de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een 

aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het 

Bouwbesluit 2012 bevat tevens enkele nieuwe voorschriften. 

 

Voor alle bouwwerken in Nederland gelden dan ook dezelfde regels 

omtrent het brandveilig gebruik. Om een gebouw of ander bouwwerk 

brandveilig te gebruiken, dienen er door de eigenaar derhalve 

maatregelen genomen te worden. Daarbij dient men zich te houden 

aan het Bouwbesluit 2012. Bij meer risicovolle soorten gebruik dient 

bovendien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 

aangevraagd te worden, of er dient een gebruiksmelding gedaan te 

worden.  

 

Of een vergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het 

Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

 

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is, onder andere 

van toepassing, wanneer in een gebouw of ander bouwwerk 

bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 

10 personen wordt verschaft.  

 

Een gebruiksmelding is, onder andere, van toepassing wanneer in een 

gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven 

(let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen).  

 

Een vergunning brandveilig gebruik die voor 1 april 2012 is verleend 

en meldingen die voor die datum zijn gedaan blijven na 

inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 gewoon geldig. Zolang het 

gebouw en het gebruik niet veranderen is een nieuwe 

vergunningaanvraag of een nieuwe melding niet noodzakelijk. Ook 
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aanvullende eisen behorende bij een vergunning of een melding blijven 

van kracht.  

 

Volgens opgave van een medewerker van de gemeente Reusel-De 

Mierden is er in 2003 een gebruiksvergunning verleend voor de 

groepsaccommodaties. In 2012 is het Bouwbesluit gewijzigd. Er heeft 

door de gemeente geen toets plaatsgevonden aan het thans geldende 

Bouwbesluit. 

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de gemeente Reusel-De 

Mierde. 

 

Milieuwetgeving 

 

Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het 

gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. 

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten wordt een bedrijf op grond van 

het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. 

 

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning 

Het bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). Men moet 

zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Er 

hoeft geen melding milieubeheer gedaan te worden en er hoeft geen 

omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een 

milieu-inrichting aangevraagd te worden. Bedrijven die onder deze 

categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse 

zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen. 

 

Type B: Melding milieubeheer 

Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk. Het bedrijf valt onder het 

Activiteitenbesluit en men moet de bedrijfsactiviteiten melden bij de 

gemeente. Dit dient gedaan te worden bij het starten, wijzigen of 

uitbreiden van het bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen 

zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, 

tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven. 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/milieuvoorschriften
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Type C: Omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in 

werking hebben van een milieu-inrichting 

Het bedrijf belast het milieu omvangrijk. Er is een 

omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking 

hebben van een milieu-inrichting nodig van de gemeente, provincie of 

- in uitzonderlijke gevallen - de minister van Infrastructuur en Milieu 

of de minister van Economische Zaken, landbouw en Innovatie (EL&I). 

Een omgevingsvergunning is in ieder geval verplicht voor bedrijven die 

onder de IPPC-richtlijn vallen. 

 

Als er binnen een bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn 

dat deze verandering niet in overeenstemming is met de 

omgevingsvergunning. In dat geval moet er een 

veranderingsvergunning aangevraagd worden. Als de verandering niet 

tot andere of grotere gevolgen voor het milieu leidt, dan al is 

toegestaan op grond van de geldende vergunning, geldt in de meeste 

gevallen een reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn 

van 8 weken. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier een Type B inrichting. Voor 

nadere informatie wordt verwezen naar de gemeente Reusel-De 

Mierde. 

 

Drank- en Horecavergunning 

 

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen 

van een horecabedrijf (café, restaurant), slijterbedrijf of het anderszins 

het tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende dranken. Deze 

drank- en horecavergunning is noodzakelijk voor het verstrekken van 

alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tegen betaling. Van 

belang is dat de leidinggevenden kunnen beschikken over een 

verklaring sociale hygiëne, van goed gedrag zijn en de leeftijd van 21 

jaar hebben bereikt. Naast deze persoonsgebonden aspecten dient de 

horecalokaliteit te voldoen aan door de overheid gestelde 

inrichtingseisen.  
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Derde(1) heeft de horecadelen van het hoofdgebouw doorverhuurd aan 

een andere derde(3) en de inventaris doorverkocht aan derde(4) 

(gelieerd aan derde(3)). 

Volgens mondelinge opgave van medewerkers van de gemeente 

Reusel-De Mierden is er een Drank- en Horecawetvergunning verleend 

aan derde(3).  

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de gemeente Reusel-De 

Mierde. 

 

Hygiëne van levensmiddelen (HACCP) 

 

Alle ondernemingen die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, 

behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. 

Wettelijke voorschriften over de hygiëne van levensmiddelen zijn 

gebaseerd op Europese wetgeving. Een bedrijf moet volgens HACCP-

principes werken. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control 

Points. Dit is een analyse van kritische punten waarop de ondernemer 

extra goed moet letten. HACCP benoemt de gevaren voor de 

voedselveiligheid in het hele productieproces. 

 

Als men werkt volgens de Hygiënecode voldoet men daarmee aan de 

HACCP-eisen. Vanaf 1 april 2016 geldt er een nieuwe Hygiënecode en 

is men verplicht om volgens deze Hygiënecode te werken. In de 

Hygiënecode wordt eenvoudig omschreven hoe de voedselveiligheid 

bewaakt kan worden. 

 

Een overzicht van de hygiënecodes staat op de website van de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).  Op de website van 

het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC) kan zelf een hygiënecode 

worden samengesteld  en worden gedownload. 

 

Derde(1) heeft de horecadelen van het hoofdgebouw doorverhuurd aan 

een andere derde(3) en de inventaris doorverkocht aan derde(4) 

(gelieerd aan derde(3)). Derde(3) zal de regels van de HACCP moeten 

http://www.kenniscentrumhoreca.nl/hygienecode
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naleven. 

 

Legionella 

 

Wanneer op een object besmettingsgevallen van de legionellabacterie 

voorkomen, is de eigenaar daar jegens de gasten aansprakelijk voor. 

Die aansprakelijkheid valt nooit geheel uit te sluiten. Wel is van belang 

dat er aangetoond kan worden dat er alles aan gedaan is besmetting te 

voorkomen en er redelijkerwijs daarom geen verwijt gemaakt kan 

worden.  

 

De wet- en regelgeving met betrekking tot legionella(preventie) is 

opgenomen in de Drinkwaterwet en in het onderliggende 

Drinkwaterbesluit en de ministeriële regeling.   

 

De belangrijkste zaken die in de Drinkwaterwet en daaruit 

voortvloeiende besluiten en regelingen worden genoemd zijn: 

 Risicoanalyse; 

 Beheersplan; 

 Monstername; 

 Zorgplicht. 

 

Risicoanalyse en Beheersplan 

De collectieve (drink)waterinstallaties welke vallen onder prioritaire 

instellingen zijn onderworpen aan een streng regime wat inhoudt dat 

hiervoor een risicoanalyse moet worden opgesteld. 

Prioritaire instellingen zijn onder andere gebouwen met een 

logiesfunctie (hotels, pensions, groepsaccommodaties e.d.), 

badinrichtingen (zwembaden), kampeerterreinen en jachthavens. 

Onderhavig object is derhalve een prioritaire instelling. 

 

De wet schrijft voor dat de maatregelen die voortvloeien uit een 

risicoanalyse worden uitgewerkt in een beheersplan. In dit plan moet 

als belangrijkste onderdeel worden beschreven hoe bepaalde risico's 

door middel van periodiek uit te voeren beheersmaatregelen zoveel 
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mogelijk worden beperkt en hoe de waterkwaliteit wordt gemonitord. 

Ook moet worden aangegeven hoe moet worden gehandeld in geval uit 

de periodieke wateranalyses blijkt dat het water niet aan de wettelijk 

gestelde eisen op het gebied van legionella voldoet. 

 

Onder beheersmaatregelen wordt verstaan het spoelen van de 

tappunten, het meten van temperaturen, het controleren van 

keerkleppen, het nemen van watermonsters en het spuien van boilers 

en schakelvaten. 

 

Zorgplicht 

Daarnaast moeten eigenaren van (collectieve) installaties welke niet 

vallen onder de prioritaire instellingen moeten er zorg voor dragen dat 

het drinkwater op het tappunt voldoet aan de wettelijk daaraan 

gestelde eisen. Zij moeten dus minimaal aan kunnen tonen dat er 

aandacht is besteed aan legionellapreventie, bijvoorbeeld door het 

laten uitvoeren van een risicoanalyse. 

 

Economisch Delict 

Het niet voldoen aan de Legionellawetgeving wordt als economisch 

delict gezien. De nieuwe Drinkwaterwet is opgenomen in de Wet 

Economische Delicten. Hierdoor kunnen hogere boetes dan voorheen 

worden gegeven als de Legionellawetgeving niet wordt nageleefd. De 

hoogte wordt bepaald door het Openbaar Ministerie en kan oplopen tot 

duizenden euro's boete. Tevens kan de toezichthouder dwangsommen 

opleggen als instellingen de regels overtreden. 

 

De exploitant/ eigenaar zal moeten zorgdragen voor de naleving van 

de regels van de wet- en regelgeving van de legionellapreventie. Er is 

geen nadere informatie voorhanden. 
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Wet Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 

 

De Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (Whvbz) stelt eisen aan de algemene hygiëne en 

veiligheid waaraan een badinrichting of zwemgelegenheid moet 

voldoen. Hiervoor is de houder van de badinrichting of 

zwemgelegenheid verantwoordelijk. Elke plaats waar voorzieningen in 

enigerlei vorm zijn aangebracht om gelegenheid tot zwemmen te 

geven valt onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

Zwemgelegenheden (Whvbz). In het bijbehorende Besluit Whvbz 

worden voorschriften gegeven gebaseerd op de wetteksten. Ten 

aanzien van de veiligheid van bezoekers zijn er voorschriften op het 

gebied van technische voorzieningen, waterdiepten en het te water 

gaan, te gebruiken materialen, voorzieningen ten behoeve van de 

EHBO, het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers en het toezicht.  

 

De exploitant/ eigenaar zal moeten zorgdragen voor de naleving van 

de regels van de Wet Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en 

Zwemgelegenheden. Er is geen nadere informatie voorhanden. Nadere 

informatie is te verkrijgen bij de provincie Noord-Brabant. 

 

Warenwetbesluit Attractie-en Speeltoestellen 

 

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) 

moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt 

dat ze van een certificaat van goedkeuring moeten zijn voorzien. Alle 

speeltoestellen die zijn gebouwd na 26 maart 1997 moeten worden 

gecertificeerd door een van de keuringsinstellingen die de overheid 

heeft aangewezen.  

 

De exploitant/ eigenaar zal moeten zorgdragen voor de naleving van 

de regels van het Warenbesluit. Er is geen nadere informatie 

beschikbaar. 
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Bouwvergunning(en) en omgevingsvergunning 

 

In Nederland bepaalt de Woningwet voor welke bouwwerken (ook "niet 

voor bewoning bestemde gebouwen" of "bouwwerken geen gebouw 

zijnde" zoals bruggen etc.) een vergunning vereist is. De vergunning 

wordt afgegeven door de gemeente. Bij de beoordeling of een 

bouwvergunning moet worden verstrekt, werd getoetst of het 

bouwplan voldoet aan vier regels: 

 het bestemmingsplan; 

 het Bouwbesluit; 

 de lokale Bouwverordening; 

 de redelijke eisen van welstand. 

 

Per 1 oktober 2010 is de bouwvergunning echter vervangen door een 

meeromvattende omgevingsvergunning.  

 

De omgevingsvergunning is een vergunning die in Nederland op 1 

oktober 2010 werd ingevoerd ter vervanging van de verschillende 

vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere 

de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, 

aanlegvergunning en de kapvergunning. 

 

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo integreert een groot 

aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te 

noemen toestemmingen) tot één omgevingsvergunning. De 

dienstverlening aan burger en bedrijf zou moeten verbeteren als 

gevolg van de introductie van één omgevingsvergunning voor de 

betreffende toestemmingsstelsels; één omgevingsvergunning leidt tot 

de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één 

bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen 

ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één 

handhavend bestuursorgaan. 
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Voor nadere informatie wordt verwezen naar de gemeente Reusel-De 

Mierde. 

 

Natuur en landschap 

 

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) is het 

verboden zonder vergunning activiteiten te realiseren (project of 

andere handeling) die zorgen voor een verslechtering of een 

significante verstoring van een aangewezen natuurgebied zoals o.a. de 

Natura 2000-gebieden, Vogel- en Habitatrichtlijn, Beschermde 

Natuurmonumenten, Wetlands en de Ecologische Hoofdstructuur. 

Hierbij doet de locatie van het object niet ter zake, bepalend zijn de 

gevolgen van de activiteit op één van deze gebieden. 

  

Onderhavig object is niet gelegen in een als 

zodanig aangewezen natuurgebied. In de 

nabijheid is ecologische hoofdstructuur en een 

natura 2000-gebied gelegen. Bij uitbreiding of 

verandering van het object dient men mogelijk  

met Natuurbeschermingswet 1998 rekening te 

houden. 

 

Bodemgesteldheid 

 

Ter beoordeling van de bodemgesteldheid en derhalve de mogelijke 

aanwezigheid van zaken welke volgens de huidige maatstaven een 

gevaar zouden kunnen opleveren voor milieu en/of de gezondheid van 

mens en dier, is door makelaar de website van het bodemloket 

geraadpleegd. Via het Bodemloket krijgt men inzicht in de bij de 

overheid bekende gegevens. Ook is zichtbaar waar vroeger 

(bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht 

verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben. 
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Kaart bodemloket: 

 

 

Op een gedeelte van het object heeft bodemonderzoek 

plaatsgevonden. Dit betreft, volgens opgave van de eigenaar, 

onderzoek in het kader van de bouw van de groepsaccommodaties. Bij 

dit onderzoek is geen vervuiling aangetroffen. Voor het overige is er is 

ten aanzien van het object geen informatie bekend bij het bodemloket. 

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande 

mogelijke bodemverontreinigingen. 

 

Conform opgaaf van de eigenaar is er op 24 november 2017 verslag 

uitgebracht van een verricht bodemonderzoek van het terrein. Hieruit 

blijkt geen bodemverontreiniging.  

 

Asbest 

 

De kern van de Nederlandse asbestregelgeving is het verbod op het 

bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of 

asbesthoudende producten. Een en ander als uitgewerkt in het 

Bouwbesluit 2012 artikel 7.19. 

 

Of asbest moet worden verwijderd is afhankelijk van de wijze waarop 
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het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan 

meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het 

in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van 

losgebonden asbest (of: niet-hechtgebonden asbest) maatregelen 

nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is 

afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op 

een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen. 

 

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen 

over wel of niet verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot 

verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de 

regels die door het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke 

bouwverordening zijn gesteld. In de meeste gevallen is voor het 

verwijderen van asbest toestemming van de gemeente nodig. Er gelden 

strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens 

de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker 

dan het laten zitten van dit materiaal. Op het niet volgens de 

voorschriften verwijderen zoals hierboven genoemd staan dan ook 

hoge boetes. Conform publicaties komt er vanaf 2024 een verbod op 

asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren, en bedrijven en 

(overheids-)instellingen mogen die dan niet meer bezitten. 2024 is 30 

jaar na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar 

wordt gesteld dat een dak oud is en aan vervanging toe is. 

 

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de 

buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet 

voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals 

asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de 

dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus 

niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. 

 

Sinds 1 januari 2016 bestaat een subsidieregeling voor het verwijderen 

van asbest. In de subsidieperiode, welke loopt van 2016 tot en met 31 

december 2019 wordt een bedrag van € 75 miljoen beschikbaar 

gesteld. De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met 
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een maximum van €25.000 per adres. De subsidieregeling geldt enkel 

als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 

m² bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. 

Voor 2018 is een budget van € 11,3 miljoen beschikbaar.  

 

In onderhavig object zijn (mogelijk) op meerdere locaties 

asbesthoudende materialen verwerkt in met name de dakbedekking 

van de diverse aanwezige opstallen en accommodaties. Verkoper 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande mogelijk 

aanwezige asbest. 

 

Nota bene 

Ten aanzien van de publiekrechtelijke aspecten dient opgemerkt te 

worden dat de geïnteresseerden deze zaken goed dienen te 

bestuderen en te rechercheren. De makelaar heeft de informatie met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt, echter 

hier kunnen geen rechten aan worden ontleend! 
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Omschrijving van het object 

 

Het doel van de onderstaande omschrijving van gronden, opstallen etc. 

is het geven van een globale indruk van de omvang, de toestand en de 

sfeer van de hoofdzaken van het object. Genoemde aantallen, 

onderhoudstoestanden, capaciteiten, etc. zijn hetzij schriftelijk, hetzij 

mondeling verstrekt door de huidige eigenaar, er heeft geen exacte 

telling of controle plaatsgevonden. De onderstaande omschrijving 

behelst geen bouwkundige- en installatietechnische keuring te zijn. Er 

wordt in dezen geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

Algemeen 

 

De onroerende zaken onder andere bestaande uit de ondergrond, 

diverse opstallen en de infrastructuur, te weten: 

 Circa 15 hectare eigen grond; 

 Een camping met circa 368 standplaatsen en 4 

groepsaccommodaties; 

 De 12 nagetrokken recreatiewoningen; 

 Receptie/kantoor/winkel;  

 Hoofdgebouw met daarin o.a. horeca, appartementen, overdekt 

zwembad en 2 appartementen;  

 5 sanitair gebouwen;  

 Verwarmde openluchtzwembaden;  

 Sport- en speelfaciliteiten;  

 Een bedrijfswoning (Kruisvelden 1); 

 De infrastructurele voorzieningen, onder andere bestaande uit 

de wegen, een slagboominstallatie, oriëntatieverlichting, 

internet, milieustraat en de nutsvoorzieningen;   

 De recreatieve voorzieningen, waaronder de diverse 

speeltoestellen en een sportveld. 

 

Het terrein wordt doorkruist door een openbare weg (Kruisvelden). 
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Opstallen 

 

Hieronder worden de specifieke kenmerken van de opstallen nader 

omschreven. 

 

Het betreft achtereenvolgens een omschrijving van: 

 

 De bedrijfswoning;  

 Receptie, kantoor en winkel;  

 Het centrumgebouw; De groepsaccommodaties;  

 De sanitair gebouwen; 

 De overige gebouwen. 

 

De bedrijfswoning 

 

Ligging: Aan de openbare weg, nabij het hoofdgebouw 

Functie: Wonen ten behoeve van het bedrijf 

Bouwaard 

muren: 

Steen 

Dakbedekking: Bitumen 

Isolatie: Geen isolatie 

Verwarming: Centrale verwarming middels radiatoren 

Voorzieningen: Aangesloten op gas, water, elektra, riolering en 

kabel 

  

Bouwjaar: Onbekend (1970 volgens BAG) 
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Indeling: Woonkamer, keuken, 6 slaapkamers, badkamer 

met ligbad, dubbele wastafel en toilet, 2 

badkamers met douche en wastafel, 2 toiletten 

  

 

Receptie, kantoor en winkel 

 

Ligging: Aan de openbare weg, nabij het hoofdgebouw 

Functie: Receptie, kantoor en winkel 

Bouwaard 

muren: 

Steen 

Dakbedekking: Golfplaten (vermoedelijk asbesthoudend) 

Isolatie: Geen isolatie 

Verwarming: Centrale verwarming middels radiatoren 

Voorzieningen: Aangesloten op gas, water, elektra, riolering en 

kabel 

  

Bouwjaar: Omstreeks 1966 
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Het centrumgebouw 
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Ligging: Aan de openbare weg (Wellenseind N269) 

Functie: Horeca (café, restaurant, zaal, snackbar), 

recreatieruimte, overdekt zwembad met 

sauna, 2 appartementen 

Vloeren en 

kelder: 

Beton 

Bouwaard muren: Steen 

Dakbedekking: Bitumen en deels golfplaten 

Isolatie: Vloer, wanden en dak 

Verwarming: Centrale verwarming 

Voorzieningen: Aangesloten op gas, water, elektra, riolering 

en kabel. Verder beschikt het gebouw over de 

volgende voorzieningen: 

 Alarm- en brandmeldinstallatie; 

 Leidingen en voorzieningen voor 

datacommunicatie; 

 Geluidsinstallatie; 

 Inrichting bedrijfskeuken; 

 Leidingen en voorzieningen voor 

opslag, transport en bereiding van 

dranken, zoals een tapinstallatie, 

koelingen, vriezer e.d.; 

 Vetvangput. 

Indeling pand:  Het gebouw is zeer ruim opgezet. In de 2 

kelders bevinden zich opslagruimtes, een 
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voormalige discotheek en de recreatieruimte. 

Op de begane grond bevinden zich naast de 

café ’t Strumke, restaurant Maillé D’or en de 

frituur, een vergaderzaal en 2 feestzalen. De 

appartementen beschikken over een 

woonkamer met open keuken, een badkamer 

met toilet en een slaapkamer. 

  

Bouwjaar: Omstreeks 1980 (café en overdekt zwembad); 

Omstreeks 1990 (restaurant, zalen, snackbar 

en appartementen). 
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De groepsaccommodaties 

   

 

 

Aantal: 4 stuks 

Ligging: Aan de Kruisvelden met een eigen toegang tot de 

openbare weg 

Bouwaard: Het zijn identieke gebouwen qua bouwaard. De 

oppervlakte varieert van circa 150 m² voor de 16-

persoons en 172 m² voor de 20-persoons. De 

gebouwen zijn gebouwd in steen en gedekt met 

pannen. De gebouwen zijn geïsoleerd 

Type: 16-persoons:  

Begane grond: 

Hal, woonkamer, open keuken met apparatuur, 5 

slaapkamers met wastafel, 2 doucheruimtes en 2 

toiletten 

1e verdieping:   
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3 slaapkamers met wastafel, 2 doucheruimtes en 

toilet 

20-persoons: 

Begane grond: 

Hal, woonkamer, open keuken met apparatuur, 6 

slaapkamers met wastafel, 2 doucheruimtes en 2 

toiletten 

1e verdieping:   

4 slaapkamers met wastafel, 2 doucheruimtes en 

toilet 

Bouwjaar: 16- en 20-persoons: omstreeks 2000 en 2001 

Voorzieningen: Aangesloten op gas, water, elektra, riolering en 

kabel 

  

 

De sanitair gebouwen 

Verspreid gelegen over het terrein bevinden zich 5 sanitair gebouwen. 
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 Gebouw 

1 

Gebouw 

2 

Gebouw 

3 

Gebouw 4 Gebouw 

5 

Bouwmateria

al muren 

Steen Steen Steen Steen Steen 

Dakbedekkin

g 

Bitumen Bitumen Bitumen, 

golfplate

n, 

voorzien 

van een 

lichtstraa

t 

Bitumen 

voorzien 

van een 

lichtkoep

el 

Golfplate

n 

Verwarmd Ja Ja Ja Ja Ja 

      

Bouwjaar Onbeken

d 

Onbeken

d 

Onbeken

d 

Begin 

jaren 70 

Midden 

jaren 70 

Laatste 

renovatie 

   In 2000  
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Exploitabele eenheden 

 

De standplaatsen in eigendom bestaan uit: 

 

Type Aantal 

totaal 

Jaarstandplaatsen: Circa 53 

Toeristische en seizoenstandplaatsen: Circa 315, 

(plus 12 

reserve 

plaatsen) 

Groepsaccommodaties 4 

Totaal:    Circa 368 

 

Jaarstandplaatsen:  

 

Aantal: Circa 53 

Ligging: Op het zuidelijk gedeelte van het 

terrein 

Voorzieningen:  
- Elektra 6/10 ampère, voorzien van 

tussenmeter  
- Water  
- Riolering  
- Centrale antenne  

Indeling: De reguliere jaarplaatsen hebben een 

oppervlakte van circa 150 m². 

  

 

Toeristische en seizoenstandplaatsen: 

 

Aantal: Circa 315 

Ligging: Verspreid over het gehele terrein 

Voorzieningen:  
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- Elektra 6/10/16 ampère 
- Water  
- Riolering  
- Centrale antenne  

Indeling: Op veldjes en aan laantjes, circa 100 

tot 150 m². 

 

De thans bestaande overeenkomsten ten aanzien van de jaar-, de 

toeristische en de seizoenstandplaatsen worden door de 

hypotheekhouder gerespecteerd. 

 

Infrastructurele en recreatieve voorzieningen 

 

Verharding hoofdwegen: Deels asfalt en deels klinkers 

Verharding overige wegen en paden: Deels asfalt en deels klinkers 

Verharding centraal parkeren: Klinkers 

Voldoende parkeerplaatsen: Ja 

Parkeren gasten bij hun plaats: Ja 

 

Slagboom aanwezig: Ja 

Soort omheining: Hekwerk 

Type verlichting op het terrein: Oriëntatieverlichting 

 

Alle opstallen aangesloten op riolering: Ja 

Komen er nog putten voor afvalwater voor 

(septic tanks):  

Nee 

Terrein gedraineerd: Nee 

Type drainage: N.v.t. 

Sprake van wateroverlast: Nee (er is sprake van zandgrond) 

Camperstation aanwezig: Ja 

Milieustraat aanwezig: Ja 

 

 Bijzonderheden 

Speeltoestellen op de kampeervelden Verspreid over het terrein 
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Centrale speeltuin  

Een openluchtzwembad Hoofdbad (25x10m) en 

kinderbad (12x6 m) 

Overdekt zwembad  

Sportveld  

Tennisbaan All weatherbaan 

Jeu de boulesbaan Ja 

Impressie terrein: 
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Nota bene 

Ten aanzien van de omschrijving dient opgemerkt te worden dat de 

geïnteresseerden deze zaken goed dienen te bestuderen en te 

rechercheren. De makelaar heeft de informatie met de grootst 
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mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt, echter hier kunnen 

geen rechten aan worden ontleend! 
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Aansprakelijkheid 

 

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij is door de “Executant aangesteld als 

haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) 

verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan een willekeurige 

derde (de “Transactie”). 

 

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij 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 Maas recreatie bedrijfsmakelaardij 

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 potentiële kopers maken in verband met het onderzoek 

en de evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van de 

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, Maas recreatie bedrijfsmakelaardij en hun respectievelijke 

dochtermaatschappijen, de aan het 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 
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“Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er 

door de Executant en/of Maas recreatie bedrijfsmakelaardij 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 Maas recreatie 

bedrijfsmakelaardij 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.  

 

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij treedt met betrekking tot de 

Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve 

andere (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.  

 

 

 

 

 


