
 

 

 

VEGHEL 

Binnenveld 3 
 

 
 

Solitair kantoorpand gelegen op bedrijventerrein “Veghel West”, 

nabij het kantoor is een ruime parkeervoorziening aanwezig.  

 

Aanbiedingsprijs : € 475.000,- k.k. 

Huurprijs  :  € 79,-/ m² per jaar (excl. btw) 

Perceelsoppervlak : 1.323 m² 

Vloeroppervlak : ca. 520 m² (kantoor) 

Bouwjaar  : 80 er jaren 



 

 

 

Solitair kantoorpand gelegen op bedrijventerrein “Veghel West”, 

nabij het kantoor is een ruime parkeervoorziening aanwezig.  

 
Algemene kenmerken 

• Kadastraal:     Veghel, H, 1798 

• Plaatselijk bekend:   Binnenveld 3 te Veghel 

• Vloeroppervlak kantoorruimte: ca. 520 m²  

• Parkeerplaatsen:   ca. 20 parkeerplaatsen 

 
Huurgegevens 

Huurprijs  : € 79,-/ m²  per jaar exclusief BTW   

    Ook mogelijk om een gedeelte te huren. 

Nuts   : De kosten voor gas, water en elektra wordt op naam van 

huurder aangesloten. 

Huurtermijn  : In overleg. 

Opzegtermijn  : Zes maanden 

Indexering  : Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs 

- indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 

reeks CPI - alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

BTW   : Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet met 

betrekking tot het aandeel belaste prestaties, zal er van 

rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde 

verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale 

huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd 

dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt 

gecompenseerd. 

Huurbetaling  : Per maand vooruit. 

Zekerheidsstelling : Middels bankgarantie of waarborgsom ter grootte van  

drie maanden. 

Huurovereenkomst : Op basis van het model van de Raad voor Onroerende 

zaken (ROZ). 

Aanvaarding  : In overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Algemene beschrijving 

 

Begane grond kantoorruimte 

 

Entree en receptie, kantoorruimten grenzend aan een gang, aparte toiletgroep,  

pantry en trapopgang met technische ruimte. 

Begane grond ca. 295 m² en voorzien van; 

- kabelgoten 

- tl-amatuur 

- vloerbedekking 

- systeemplafond 

- luchtbehandelingsysteem en topkoeling 

- 2 c.v. ketels Nefit combi 2004, cascade geschakeld 

- Aluminium ramen voorzien van isolerende beglazing 

 

 

1e verdieping 

 

Trapopgang met toegang tot hal met pantry en aparte rokersruimte. 

Verder grote kantoorruimte, apart kantine en archiefruimte. 

Verdieping ca. 225 m² en voorzien van; 

- kabelgoten 

- tl-armatuur 

- vloerbedekking 

- systeemplafond 

- luchtbehandelingsysteem en topkoeling 

- aluminium ramen met isolerende beglazing 

 

 

 

 

 

Buitenterrein 

Aan de voorzijde en linker- en rechterzijkant zij in totaal ca. 25 

parkeerplaatsen beschikbaar. 

Het geheel verharde buitenterrein is voorzien van hekwerk met aan de 

voorzijde een schuifpoort 

 

Kenmerken  

 

- Traditionele bouw, gebouwd met geïsoleerde spouwmuren 

- Betonnen begane grond en 1e verdiepingsvloer 



 

 

 

- Geïsoleerd plat dak in 2013 opnieuw voorzien van kunststofdakbedekking. 

- Pand is voorzien van isolerende beglazing 

 

 

Technische installaties en voorzieningen 

 

- Verwarming d.m.v. 2x cv-ketel Nefit combi 2004  

- Luchtbehandeling en topkoeling 

- Alarminstallatie 

- Tl-armatuur aanwezig 

- Glasvezelaansluiting  

- Data bekabeling en patchkast  

 

Locatie 

 

Het object is op bedrijventerrein “Veghel West, deelgebied Dorsveld” te 

Veghel gelegen in de nabijheid van bedrijven, zoals Jumbo Supermarkten, 

Agrifirm Mengvoeders en andere bedrijven.



 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

 

De bereikbaarheid per auto is zeer goed.  

 

Gelegen op korte afstand van de oprit naar snelweg A50. 

 

De belangrijkste uitgangswegen zijn snelweg A50 (Eindhoven - Nijmegen) en 

provinciale weg N279 (’s-Hertogenbosch - Helmond). 

 

Bestemming 

 

Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Veghel West” in het 

deelgebied Dorshout en heeft hierin de bestemming  Bedrijventerrein  met een 

functieaanduiding categorie 2.  

Bestemmingsplan vastgesteld op 23 mei 2013.  

 

Uitgebreid bestemmingsplan op te vragen bij de makelaar.  

 

Algemeen 

 

 De verkoper wil eventueel de bovenverdieping huren.  

 

Vrijblijvende aanbieding 

 

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. Mochten er desondanks 

toch onvolkomenheden in voorkomen dan kan de huurder daaraan geen 

rechten ontlenen. Deze informatie is geen aanbieding, maar slechts een 

uitnodiging om in onderhandeling te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Plattegrond begane grond  

 

 



 

 

 

Plattegrond 1e verdieping  

 

 



 

 

 

Kadastrale kaart 

 

 



 

 

 

Planologische kenmerken 

 

 



 

 

 

Artikel 3 Bedrijventerrein 

• 3.1 Bestemmingsomschrijving  

• 3.2 Bouwregels  

• 3.3 Nadere eisen  

• 3.4 Afwijken van de bouwregels  

• 3.5 Specifieke gebruiksregels  

• 3.6 Afwijken van de gebruiksregels  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven die zijn genoemd in de als bijlage opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 t/m 3.1, 

met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, met daaraan ondergeschikt kantoren, dienstverlening en 

een kantine ten dienste van het met de bestemming beoogde gebruik; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2', voor bedrijven die zijn genoemd in de als bijlage opgenomen 

Lijst van bedrijfsactiviteiten onder de categorie 2; 

c. in afwijking van het bepaalde in sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 3.1 uitgesloten', 

bedrijven van categorie 3.1 uitgesloten; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'kantoren' tevens voor kantoren; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens voor een bedrijfswoning; 

f. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen; 

met de daarbij behorende: 

g. tuinen, erven en terreinen; 

h. parkeervoorzieningen; 

i. groenvoorzieningen; 

j. voorzieningen van algemeen nut; 

k. wegen, straten en paden, met dien verstande dat een ontsluiting uitsluitend is toegestaan aan de noordzijde van het 

plangebied; 

l. waterlopen en waterpartijen; 

m. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

n. werken, geen bouwwerken zijnde zoals de aanleg van verhardingen ten behoeve van paden (waaronder brandgangen), 

in- en uitritten, terrassen en de aanleg van siertuin en/of gazon, alsmede parkeerplaatsen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.3_Nadereeisen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.4_Afwijkenvandebouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.5_Specifiekegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.6_Afwijkenvandegebruiksregels


 

 

 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

a. Op of in de in 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd. 

3.2.2 (Hoofd)gebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding; 

c. de afstand tussen hoofdgebouwen onderling dient minimaal 5 m¹ te bedragen;  

d. hoofdgebouwen mogen ten hoogste aan één zijde op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden gebouwd. De afstand 

tot de andere zijden dient ten minste 5 m¹ te bedragen. 

3.2.3 Bijbehorende bouwwerken  

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  

b. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt per bouwperceel: 

Oppervlakte van het bouwperceel    Maximale gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel    

tot 300 m² 40 m²    

3.00 tot 600 m² 70 m²    

600 m² en groter 

   

100 m²    

c. de hoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal één bouwlaag bedragen, waarbij de goothoogte maximaal 

3,5 m¹ mag bedragen en de bouwhoogte maximaal 6 m¹ mag bedragen.  

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving


 

 

 

3.2.4 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. een bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

b. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bouwperceel bedragen; 

c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³; 

d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding; 

e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding. 

 3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen voor de voorgevellijn mag niet meer dan 1 m¹ bedragen; 

b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen achter de voorste bouwvlakgrens mag niet meer dan 2 m¹ 

bedragen; 

c. de hoogte van verlichtingsarmaturen mag niet meer dan 12 m¹ bedragen; 

d. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 8 m¹ bedragen; 

e. de hoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag niet meer dan 2,5 m¹ 

bedragen. 

3.3 Nadere eisen 

3.3.1 Plaats en afmeting 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de situering van en het aantal parkeervoorzieningen op eigen terrein; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.3.2 Voorwaarden 

De in lid 3.3.1 bedoelde nadere eisen mogen worden gesteld met het doel te voorkomen dat de 

belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.3.1_Plaatsenafmeting


 

 

 

plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen 

zijnde, en gronden in verband met calamiteiten. 

3.4 Afwijken van de bouwregels 

3.4.1 Bouwen op zijdelingse perceelsgrens 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 3.2.2 sub c voor het bouwen van gebouwen aan twee zijden op de zijdelingse 

perceelsgrens, onder de volgende voorwaarden: 

a. er dient sprake te zijn van een bedrijfseconomische noodzaak; 

b. er mag geen sprake zijn van een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 

3.5.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het 

volgende gebruik: 

a. de uitoefening van enige tak van handel, bedrijf of dienstverlening anders dan volgens het bepaalde in 3.1 is 

toegestaan; 

b. voor geluidhinderlijke inrichtingen; 

c. de opslag en verkoop van motorbrandstoffen; 

d. de uitoefening/vestiging van een seksinrichting; 

e. horeca; 

f. het opslaan of bergen van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, 

voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik 

van de gronden; 

g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat 

noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; 

h. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

i. opslag en verkoop van vuurwerk; 

j. buitenopslag; 

k. bedrijven binnen de categorie G3 (grote verkeersaantrekkende werking) zoals opgenomen in bijlage 1. 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.2.2_Hoofdgebouwen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving


 

 

 

3.6 Afwijken van de gebruiksregels 

3.6.1 Categorie van bedrijven 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 3.1 voor de vestiging c.q. uitoefening van bedrijven of bedrijfsactiviteiten die niet 

zijn vermeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten, maar naar aard en invloed zijn gelijk te stellen 

met de in 3.1 toegelaten categorieën bedrijven of bedrijfsactiviteiten, met inachtneming van de 

volgende bepalingen: 

a. de milieubelasting mag naar aard en invloed op de omgeving niet onevenredig toenemen; 

b. bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende 

milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en 

gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan 

niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking; 

c. uitgezonderd zijn geluidzoneringsplichtige inrichtingen 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01/r_NL.IMRO.0860.VE02ak000000BP2011-VG01_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving


 

 

 

Objectlocatie 

 

 
Plaats 

 

 

Regio 



 

 

 

Algemene informatie behorende bij de brochure 
 

Deze brochure bevat meer uitgebreide informatie over het pand waarvoor U 

belangstelling heeft getoond. 

 

Vrijblijvende aanbieding 

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch 

onvolkomenheden in voorkomen dan kan de koper daaraan geen rechten ontlenen. 

Deze informatie is geen aanbieding, maar slechts een uitnodiging om in 

onderhandeling te gaan. 

 

Onderzoeksplicht koper en mededelingsplicht verkoper 

Deze verkoopinformatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld; de 

verkoopmakelaar kan echter geen garantie voor deze informatie afgeven. De 

informatie die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/verkoper en uit eigen 

waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling de koper zo goed mogelijk te 

informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een 

onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de 

beoordeling of het object de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het 

gebruik dat hij van dit object zal willen maken. Het nalaten van dit onderzoek komt 

geheel voor eigen risico van de koper. Daarom adviseren wij alle kandidaten om een 

(bouw)deskundige mee te nemen (bijvoorbeeld een eigen makelaar), ongeacht of het 

onroerend goed oud of nieuw is.  

 

Bouwkundige risico’s en asbesthoudende materialen 

Indien het object is gebouwd in de periode 1965/1983 bestaat de mogelijkheid dat de 

constructie is uitgevoerd met betonnen vloeren zoals Kwaaitaal-, Omnia of 

Mantavloeren. Er is gebleken dat in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad 

betonschade kan ontstaan door in de vloer aanwezige chloriden, die de sterkte van het 

beton en bewapening kan aantasten.  

Indien het object gebouwd is in een periode voor 1993, zijn er mogelijkerwijs 

asbesthoudende materialen verwerkt. Bij verwijdering dienen op grond van de 

geldende milieuregelingen speciale maatregelen genomen te worden, die extra kosten 

met zich mee kunnen brengen. Koper verklaart met deze risico’s bekend te zijn en 

vrijwaart verkoper alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en de eventuele 

verwijdering van asbesthoudende materialen kan voortvloeien.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bodemverontreiniging/ondergrondse tanks 

Er wordt door verkoper geen onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigende stoffen in de ondergrond. Door verkoper wordt geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaard in geval van achteraf blijkende bodemverontreiniging van 

welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

 

Roerende goederen 

Wanneer u als koper een waarde toekent aan de roerende goederen, dient u dit tijdens 

de onderhandelingen kenbaar te maken.  

 

Waarborgsom / Bankgarantie 

Door de koper dient binnen 3 weken na datum van aankoop, een waarborgsom of 

bankgarantie ter grootte 10% van de koopsom bij de notaris te deponeren; de 

bankgarantie kan door de hypotheekbank worden verstrekt, waardoor geen eigen geld 

nodig is.  

 


