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ESDOORNLAAN 25 

 

OOSTERHOUT 
 

 

 

Object : Het betreft een solitair, uit twee bouwlagen bestaand kantoorobject, 

gelegen op een zichtlocatie nabij het stadscentrum van Oosterhout en 

de rijksweg A27 (Breda – Utrecht).  Aan de achterzijde van het object 

bevindt zich een afsluitbaar en verhard buitenterrein met plaats voor 

12 personenauto’s. De totale oppervlakte bedraagt circa 488 m² (circa 

244 m² per verdieping) en is zowel te koop als te huur. Deelverhuur 

per verdieping behoort tot de mogelijkheden. Door de constructie 

uitgevoerd in staal, rustend op 9 poeren en de buitenmuren als 

dragend is het mogelijk de ruimte per verdieping volledig vrij in te 

delen.  

  

   Het object is gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein ten 

zuidoosten van de woonbebouwing van Oosterhout. Rondom het 

object bevinden zich met name bedrijfsobjecten geschikt voor opslag 

of (kleinschalige) productie, alsmede autogarages en 

woonbebouwing.  

 

 

 

Algemeen : Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt 

Oosterhout. Oosterhout is met ruim 56.000 inwoners en een 

verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners een stad van 

formaat, waar de economische welvaart en vooruitgang niet aan 

voorbij is gegaan. Dankzij de uitstekende bereikbaarheid vanuit de 

Randstad en Antwerpen via de A27 (Antwerpen, Breda, Utrecht), A16 

(Antwerpen, Breda, Rotterdam) en A59 (Breda, Den Bosch) hebben 

veel Benelux georiënteerde bedrijven in het verleden Oosterhout als 

vestigingsplaats gekozen. 

 

 

 

Oppervlakte : Het object omvat circa 488 m², verdeeld over twee verdiepingen van 

elk circa 244 m².  

 

 

 



 
 

Parkeren : 12 parkeerplaatsen op een afsluitbaar terrein. Rondom het object kan 

gratis worden geparkeerd.  

 

 

 

Huurprijs : De huurprijs bedraagt € 55.000,-- per jaar exclusief BTW.  

 

 

 

Koopprijs : De koopprijs bedraagt € 565.000,-- k.k. exclusief BTW. 

 

 

 

Indexering : Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op 

basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens 

(2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

 

 

 

Servicekosten : De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs 

inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de 

desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan. Overige 

servicekosten in onderling overleg.   

 

 

 

Opleveringsdatum : De oplevering geschiedt in onderling overleg.  

 

 

 

Huurperiode : De huurperiode bedraagt 5 jaar plus 5 optiejaren. 

 

 

 

Contract : Standaard R.O.Z. contract bij huur en standaard NVM- 

koopovereenkomst bij koop. 

 

 

 

 

 

Kadastraal : Gemeente: Oosterhout 

   Sectie:  G 

   Nummer: 2704 

   Oppervlakte: 859 m² 

 

 

 



 
 

Voorzieningen : Het object beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen: 

 Airco; 

 CV met radiatoren; 

 Diverse scheidingswanden; 

 Entree met receptie; 

 Gescheiden toiletgroepen per verdieping; 

 Kabelgoten met elektra- en dataverbindingen; 

 Pantry per verdieping; 

 Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen; 

 Te openen ramen; 

 Vloerbedekking; 

 Zonnepanelen met omvormer (ter overname).   

 

 

 

Zekerheidsstelling : Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur 

inclusief servicekosten en BTW in geval van huur. Bankgarantie of 

waarborgsom ter hoogte van 10% van de koopsom in geval van koop. 

 

 

 

Huurbetaling : Huurbetaling per kwartaal vooruit door middel van een automatische 

incasso. 

 

 

 

Voorbehoud : Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk 

voorbehoud goedkeuring eigenaar. 

 

 

 

BTW : Indien huurder/koper niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van 

rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde 

verhuur/verkoop. Alsdan wordt de overeengekomen kale 

huurprijs/koopprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het 

voor verhuurder/verkoper ontstane financiële nadeel wordt 

gecompenseerd. 

 

 

 
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn 

met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij 

echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
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Artikel 4 Bedrijf 
  
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder: 
1. de milieucategorie 1 en 2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2' (b=2); 
2. de milieucategorieën 2 en 3.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 

categorie 3.1' (b≤3.1); 
b. met uitzondering van: 
1. risicovolle inrichtingen; 
2. geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
3. zelfstandige kantoren; 
4. detailhandelsbedrijven; 
5. autodemontagebedrijven; 
6. verkoopunt motorbrandstoffen; 
7. pickuppoints; 
8. sportscholen; 
9. dienstverlening; 
10. leisure voorzieningen; 
c. opslag van materialen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening; 
d. reclamevoorzieningen; 
e. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning' (bw); 
f. aan de woonfunctie ondergeschikte activiteiten in de vorm van: 
1. aan huis verbonden beroepen of bedrijven; 
2. gastouderschap; 
g. tuinen, erven en verhardingen; 
h. groenvoorzieningen; 
i. nutsvoorzieningen (met uitzondering van risicovolle inrichtingen); 
j. voorzieningen voor verkeer en verblijf; 
k. ondergeschikte voorzieningen voor verkeer en verblijf; 
l. parkeervoorzieningen; 
m. een zelfstandig kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' (k); 
n. religieuze doeleinden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie' (re); 
o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
p. wonen, voor zover een bedrijfswoning is toegestaan en dit in de bedrijfswoning 

plaatsvindt. 
  
4.2 Bouwregels 
  
4.2.1 Algemeen 
Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden 
gebouwd. 
  
4.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen ten dienste van de bedrijfsvoering 
geldt de volgende bepaling: 

a. De goothoogte respectievelijk bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding ‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ is 
aangegeven. 

  
4.2.3 Bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 
Voor bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende 
bepalingen: 



 
 

a. Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
‘bedrijfswoning'. 

b. Ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ is maximaal één bedrijfswoning 
toegestaan. 

c. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen. De 
ondergrondse bebouwing wordt niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud. 

d. Voor niet-inpandige bedrijfswoningen geldt dat de goot- en bouwhoogte niet meer 
mogen bedragen dan 6 m respectievelijk 10 m. 

e. Indien er sprake is van een plat dak, dan geldt dat de goothoogte niet meer mag 
bedragen dan 6,5 m. 

f. Bij een bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' worden gebouwd. 

g. Voor de bouw van de onder f bedoelde bouwwerken gelden de volgende voorwaarden: 
1. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 70 m2; 
2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m; 
3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m; 
4. de bouwwerken mogen uitsluitend vanaf 1 m achter de voorgevel van de 

bedrijfswoning en het verlengde daarvan worden opgericht; 
5. ingeval er sprake is van een overkapping, zijnde een bij de bedrijfswoning behorend 

bouwwerk, dan is een goot- en bouwhoogte van toepassing van 3,5 m. 
  
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden gebouwd, met dien verstande dat overkappingen uitsluitend binnen het 
bouwvlak mogen worden gebouwd; 

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

c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m. 
d. De bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van het opwekken van energie mag niet 

meer bedragen dan 5 m. 
e. De bouwhoogte van windturbines, ter plaatse van de aanduiding ‘windturbine' mag niet 

meer bedragen dan 100 m. (indien van toepassing) 
f. De bouwhoogte van silo’s, kranen, voorzieningen ten behoeve van een laad- en 

loskade en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 
meer bedragen dan 30 m. 

g. De bouwhoogte van reclamemasten, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
bouwaanduiding – reclamemast' (sba-rec), mag niet meer bedragen dan 40 m. 

h. De bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes mag niet meer dan bedragen dan 6 
m. 

i. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 5 m. 

  
4.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 4.2.3, sub d voor het toestaan van een hogere goothoogte voor de 
niet-inpandige bedrijfswoning, mits: 

1. de maximaal toegestane bouwhoogte niet wordt overschreden; 
2. dit passend is binnen de stedenbouwkundige structuur van de omgeving en het 

plaatselijk straatbeeld; 
b. het bepaalde in lid 4.2.4, sub i voor het bouwen van reclamemasten en andere 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming tot een 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0826.BSPleijsenak2019-VO01/r_NL.IMRO.0826.BSPleijsenak2019-VO01.html#B01D54FB-C830-4E39-A9B5-273AD37301B8
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bouwhoogte van maximaal 30 m, mits dit passend is binnen de stedenbouwkundige 
structuur van de omgeving en het plaatselijk straatbeeld. 

  
4.4 Specifieke gebruiksregels 
  
4.4.1 Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van platte daken als dakterras; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning als 

zelfstandige woning, of ten behoeve van mantelzorg; 
c. het gebruik van de bedrijfswoning of de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een 

bedrijfswoning als bed & breakfast; 
d. geluidzoneringsplichtige inrichtingen conform de Wet geluidhinder; 
e. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 

in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage; 
f. een inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 

behoudens de bevi-inrichtingen welke in de regels uitdrukkelijk zijn toegestaan; 
g. opslag van consumentenvuurwerk; 
h. wonen, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', en voor zover 

het wonen de huisvesting betreft van (het huishouden van) een persoon die op dat 
bedrijf of die instelling werkzaam is, al dan niet toezicht houdt. 

  
4.4.2 Niet-zelfstandige kantoren 

a. Bij bedrijven zijn uitsluitend niet-zelfstandige kantoren toegestaan; 
b. De vloeroppervlakte van niet-zelfstandige kantoren mag per bedrijf niet meer bedragen 

dan 1.500 m2. Indien de bestaande vloeroppervlakte meer bedraagt dan 1.500 m2, 
geldt deze oppervlakte als maximale oppervlakte. 

  
4.4.3 Aan huis verbonden beroep of aan huis verbonden bedrijf 
Voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijf zijn 
de volgende bepalingen van toepassing: 

a. er moet sprake zijn van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 
b. de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de bedrijfswoning; 
c. de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de 

woning en de bij deze woning behorende bijbehorende bouwwerken, tot een maximum 
van 50 m2; 

d. buitenactiviteiten, waaronder opslag, ten dienste van het aan huis verbonden beroep of 
bedrijf zijn niet toegestaan; 

e. machinale productie en machinale reparatie- en herstelwerkzaamheden alsmede het 
verrichten van herstelwerkzaamheden aan gemotoriseerde voertuigen zijn niet 
toegestaan; 

f. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Hierbij dient voldaan te 
worden aan het bepaalde in artikel 26.2; 

g. horeca en detailhandel (w.o. showroom en/of afhaalpunt c.q. logistieke functie, al dan 
niet t.b.v. internethandel) zijn niet toegestaan. 

  
4.5 Afwijken van de gebruiksregels 
  
4.5.1 Andere bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in lid 4.1; 

a. voor bedrijven die niet voorkomen op de Staat van bedrijfsactiviteiten, maar die naar 
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in 
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de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën zoals toegestaan op grond van 
het bepaalde onder 4.1; 

b. voor bedrijven in één milieucategorie hoger dan is toegestaan op grond van het 
bepaalde onder 4.1, mits deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te 
stellen zijn met de ter plaatse toegestane bedrijven, met uitzondering van: 

1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
2. risicovolle inrichtingen; 
c. Voor het uitoefenen van detailhandel in: 
1. ter plaatse vervaardigde, bewerkte en herstelde goederen, als ondergeschikte en niet-

zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering; 
2. in goederen, die een eerstegraads verwantschap hebben c.q. in rechtstreeks verband 

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

d. Ten behoeve van een pickuppoint; 
e. Ten behoeve van dienstverlening; 
f. De omgevingsvergunning beoeld onder lid a tot en met e kan worden verleend, mits 

aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
1. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Hierbij dient voldaan te worden 

aan het bepaalde in artikel 26.2; 
2. er zijn hiertegen geen bezwaren vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

  
4.5.2 Omgevingsvergunning huisvesting in verband met mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in de gebruiksregels en toestaan dat een vrijstaand bijbehorend bouwwerk of 
een deel van de bedrijfswoning gebruikt wordt ten behoeve van huisvesting in verband met 
mantelzorg, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. ingeval van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is de woonruimte gelegen op een 
maximale afstand van 15 m van de bedrijfswoning; 

b. de totale toegestane oppervlakte, welke ten behoeve van de huisvesting mag worden 
ingezet, bedraagt maximaal 100 m2; 

c. de huisvesting moet ten dienste staan van het verlenen van mantelzorg aan een 
zorgbehoevende, waarvan de noodzaak via een indicatiestelling is aangetoond; 

d. ten behoeve van de huisvesting van een zorgbehoevende mogen die voorzieningen 
worden aangebracht, die zelfstandige bewoning mogelijk maken; 

e. er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de 
woonruimte; 

f. de situering van de woonruimte leidt niet tot extra belemmeringen voor de 
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit 
milieuregelgeving; 

g. de omgevingsvergunning wordt ingetrokken, indien de noodzaak uit een oogpunt van 
mantelzorg vervalt. Daarbij dienen de voorzieningen, die zelfstandige bewoning 
mogelijk maakten, dusdanig verwijderd te worden, dat zelfstandige bewoning niet meer 
mogelijk is. 

  
4.5.3 Omgevingsvergunning bed & breakfast 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in de gebruiksregels en toestaan dat een bedrijfswoning gebruikt wordt ten 
behoeve van een bed & breakfast, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de 
bedrijfswoning tot een maximum van 100 m2; 

b. het aantal bedden mag niet meer bedragen dan 6; 
c. een bed & breakfast is alleen toegestaan in niet-zelfstandige woonruimte(n); 
d. de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de woning; 
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e. er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de 
woonruimte; 

f. de situering van de woonruimte leidt niet tot extra belemmeringen voor de 
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit 
milieuregelgeving; 

g. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Hierbij dient te worden 
voldaan aan het bepaalde in artikel 26.2. 

  
4.5.4 Omgevingsvergunning meerdere huishoudens 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in 4.1 en toestaan dat één bedrijfswoning wordt gebruikt ten behoeve van 
meerdere huishoudens, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. huisvesting vindt plaats in de bedrijfswoning; 
b. het aantal personen waaraan woonruimte wordt geboden mag niet meer bedragen dan 

6; 
c. de extra huishoudens mogen uitsluitend worden gehuisvest in niet-zelfstandige 

woonruimte(n); 
d. per bewoner dient minimaal 12 m2 gebruiksoppervlakte, zoals gedefinieerd in de 

bouwverordening en het bouwbesluit, aan gezamenlijke woonruimten en eigen 
woonruimten aanwezig te zijn; 

e. er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de 
woonruimte; 

f. de situering van de woonruimte leidt niet tot extra belemmeringen voor de 
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit 
milieuregelgeving; 

g. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Hierbij dient te worden 
voldaan aan het bepaalde in artikel 26.2. 

  
4.5.5 Omgevingsvergunning dakterras 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in de gebruiksregels en toestaan dat een plat dak van de bedrijfswoningwordt 
gebruikt als dakterras, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. het dakterras niet binnen een afstand van 2 meter is gelegen van de grenslijn van het 
naburige erf, tenzij er voorzieningen worden aangebracht die er toe leiden dat er vanaf 
het dakterras geen uitzicht is op het naburige erf; 

b. er toestemming is gegeven door de eigenaar van het naburige erf. 
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