
 

 

 

GEMONDE 

St. Lambertusweg 99 
 

 

 

Woning met diepe tuin, garage en cafetaria, eventueel geschikt voor 

mantelzorgwoning. 

Gelegen in het centrum van Gemonde aan doorgaande weg. 
 

Aanbiedingsprijs : € 695.000,- k.k. 

 Bouwjaar  : 1984 

Inhoud woning : ca. 704 m³  

Perceelsoppervlak : 760 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Woning met diepe tuin, garage en cafetaria, eventueel geschikt voor 

mantelzorgwoning. 

Gelegen in het centrum van Gemonde aan doorgaande weg. 

 
Woning 
Inhoud     : ca. 704 m³  

Gebruiksoppervlak woning  : ca. 199 m² 

Gebouw gebonden buitenruimte : ca. 12 m² 

Externe buitenruimte   : ca. 78 m² 

 

Bouwjaar                : 1984 

Perceel oppervlak              : 760 m² 

Kadastrale aanduiding  :           Gemeente Sint-Michielsgestel D 3121 

Cafetaria en keuken   :  ca. 89 m² 

 

 

Woning: 

Begane grond 

 Ruime hal met trapopgang, meterkast en toegang tot het toilet en de 

keuken. De keuken heeft een oppervlakte van ca. 15 m² en is voorzien  

van leistenenvloer, vloerverwarming, kelderkast en luxe inbouwkeuken 

met fornuis en oven, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en 

apothekerskast. 

 Vanuit de keuken bereikt u de woonkamer met aanbouw van ca. 40 m² 

met openslaande deuren met leistenenvloer en vloerverwarming. 

 Tevens is het overdekt terras te bereiken vanuit de keuken. Aan de 

achterzijde van de woning is een zonwering van 7 meter breed 

aanwezig.  Tevens is de cafetaria vanuit de keuken te bereiken middels 

tussendeur. 

 

 De geïsoleerde garage van 2001 is aan de keuken van de cafetaria 

gebouwd met betegelde vloer, keukenblok, overheaddeur en 

zolderruimte te bereiken middels semi losse trap. De garage heeft een 

oppervlakte van ca. 37 m². Aan de garage is een  tuinberging van ca. 

25 m² gebouwd. 

 

1e verdieping 

 Overloop met 5 ruime slaapkamers, badkamer en apart toilet. 2 

slaapkamers aan de voorzijde met dakkapel en een grote dakkapel 

op de badkamer. 

 Ruime, geheel betegelde badkamer met ligbad, douchecabine , 

wastafel en badkamermeubel en witgoedaansluiting. 

 

2e verdieping  

Middels semi vaste trap bereik je de slaapkamer, cv ruimte met cv 

van ca. 2003 en aparte bergzolder. 



  

 

  
 

 

Cafetaria: 

Aparte entree naar de cafetaria van ca. 50 m² met natuurstenen vloer 

en net betegelde toiletgroep. Doorloop naar de geheel betegelde 

keuken van ca. 35 m² met lichtkoepel, kunststofvloer en tuindeuren.   

Aan de voorzijde van de cafetaria is in 2003 een uitbouw gebouwd met 

veel ramen. Vanuit cafetaria is de woonkeuken bereikbaar middels 

tussendeur. 

 

 

Inventaris 

 

  Inventarislijst is niet inbegrepen en op te vragen bij makelaar. 

 

 

Algemeen 

- Geheel te gebruiken als woning met eventueel mantelzorgwoning 

- Goed geïsoleerde woning en voorzien van isolerende beglazing 

- Ruime tuin op het westen met prachtig tuinhuis 

- Met achterom en eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde 

- Buiten is een vetvangput gelegen 

- Eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde 

 

 



  

 

 
 

 

 
 



  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



  

 

Plattegrond begane grond woning 

 

 
 

 



  

 

Plattegrond 1e verdieping woning 

 

 
 

 

 

 



  

 

Plattegrond 2e verdieping woning 

 

 



  

 

Plattegrond begane grond cafetaria 

 

 



  

 

Plattegrond 1e verdieping cafetaria 

 

 



  

 

Lijst roerende zaken woning 

 
ZAKEN blijft achter gaat mee kan worden 

overgenomen 
niet van 
toepassing  

Tuinaanleg x □ □ □ 

Buitenverlichting:     

- Voor (voor zover aanwezig) x □ □ □ 

- Achter  □ □ □ □ 

Tuinhuisje / berging x □ □ □ 

Antenne (schotel) □ □ □ x 

Bel (voordeur) x □ □ □ 

Alarminstallatie x □ □ □ 

Rolluiken □ □ □ x 

Zonwering buiten x □ □ □ 

Screens x □ □ □ 

Gordijnrails x □ □ □ 

Gordijnen x □ □ □ 

Vitrages x □ □ □ 

Rolgordijnen  / luxaflex x □ □ □ 

Vloerbedekking / linoleum □ □ □ x 

Parket / laminaat / kurk x □ □ □ 

c.v. / combiketel  x □ □ □ 

Geiser / boiler □ □ □ x 

Thermostaat x □ □ □ 

Open haard + toebehoren, gashaard  □ □ □ x 

Kachel  □ □ □ x 

Keuken inbouw- en losse apparatuur:     

- Kookplaat x □ □ □ 

- Afzuigkap  x □ □ □ 

- Koelkast  x □ □ □ 

- Vriezer  □ □ □ x 

- Vaatwasser  x □ □ □ 

- Oven  x □ □ □ 

- (Combi)magnetron  □ □ □ x 

Inbouwverlichting / spots x □ □ □ 

Opbouwverlichting □ x □ □ 

Losse kasten □ □ x □ 

Legplanken x □ □ □ 

Sanitair:     

- Wastafels  x □ □ □ 

- Wastafelmeubel  x □ □ □ 

- Douchescherm x □ □ □ 

- Ligbad x □ □ □ 

- Spiegel x □ □ □ 

- Planchet x □ □ □ 

- Toiletbril x □ □ □ 

- Toiletrolhouder x □ □ □ 

- (therm.) kranen indien aanwezig x □ □ □ 

Horren x □ □ □ 

Hordeuren / schuifhorren x □ □ □ 

 □ □ □ □ 

 □ □ □ □ 

 □ □ □ □ 

 □ □ □ □ 

 □ □ □ □ 

 



  

 

Kadastrale kaart 

 

 
 



  

 

Bestemmingsplan 

 

 

 
                                            



  

 

 

Artikel 7 Centrum 

   

7.1 Bestemmingsomschrijving  

   

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen in bestaande woningen al dan niet in combinatie met een aan-huis-

verbonden beroep,  

conform hetgeen voor gebruik is opgenomen in artikel 14.4;  

b. bestaande detailhandel;  

c. bestaande horeca;  

d. bestaande dienstverlenende bedrijven/instellingen;  

e. parkeervoorzieningen;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - cultuurhistorie' de 

instandhouding en bescherming van een rijksmonument, gemeentelijk 

monument of beeldbepalende bebouwing met bijbehorende onbebouwde 

gronden, zoals bedoeld in Bijlage 2; 

met de daarbijbehorende:  

g. tuinen, erven en terreinen;  

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

met daaraan ondergeschikt:  

i. ontsluitingswegen en paden;  

j. (open) water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  

k. groen en groenvoorzieningen;  

l. speelvoorzieningen. 

7.2 Bouwregels  

   

7.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken:  

Voor de toelaatbaarheid van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:  

a. ter plaatse van het bouwvlak mag worden gebouwd:  

1. gebouwen ten behoeve van het bepaalde in 7.1. onder a t/m d;  

2. bijbehorende bouwwerken;  

3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

b. buiten het bouwvlak mag worden gebouwd:  

1. bijbehorende bouwwerken;  

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  



  

 

c. het aantal bestaande woningen mag niet worden uitgebreid. 

7.2.2 Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met 

uitzondering van bijbehorende bouwwerken, die ook buiten het bouwvlak 

gebouwd mogen worden;  

b. de goot- en bouwhoogte mag per bouwvlak niet meer bedragen dan ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is 

aangegeven;  

c. de voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn of op een 

afstand van niet meer dan 3 m daarachter;  

d. voor de dakhelling gelden de volgende bepalingen: vanaf de maximaal 

toegestane goothoogte dienen de gebouwen te worden afgedekt met hellende 

dakvlakken, waarvan de helling niet meer mag bedragen dan 60o, met dien 

verstande dat:  

1. tussen de aldus bepaalde (denkbeeldige) maximale contouren van het 

dak ook platte afdekkingen, dakvlakken met een helling van meer dan 

60o en rechtopgaande gevelconstructies, waaronder ook topgevels, 

zijn toegestaan;  

2. overschrijding van de (denkbeeldige) 60o -lijn is toegestaan voor 

dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen van 

ondergeschikte betekenis. Bij dakvlakken, met uitzondering van 

dakvlakken die van de weg af zijn gekeerd, wordt een overschrijding 

daarbij in ieder geval als 'niet ondergeschikt' aangemerkt, wanneer de 

uitstekende bouwdelen meer dan de helft van de breedte van het 

dakvlak beslaan.  

7.2.3 Bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak  

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de 

volgende bepalingen:  

a. bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 3 meter 

achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.  

b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een 

hoofdgebouw mag:  

1. op bouwpercelen tot 300 m² niet meer bedragen dan 65 m²;  

2. op percelen gelijk aan of groter dan 300 m² niet meer bedragen dan 65 

m², vermeerder met 10% van het aantal vierkante meters dat het 

perceel groter is dan 300 m², met dien verstande dat de totale 

bebouwde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer mag 

bedragen dan 250 m²;  

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 m 

bedragen;  

d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 6 m 

bedragen.   



  

 

7.2.4 Ondergronds bouwen  

Voor het ondergronds bouwen geldt de volgende bepaling:  

a. ondergronds bouwen mag uitsluitend binnen het bouwvlak dan wel onder 

bijbehorende bouwwerken met dien verstande dat minimaal 1 m uit de 

zijdelingse perceelsgrens gebouwd dient te worden. 

7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

bepalingen:  

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de 

voorgevellijn niet meer dan 1 m mag bedragen;  

b. bij een woonhuis mag één carport worden gebouwd, met dien verstande dat:  

1. de voorgevellijn niet mag worden overschreden;  

2. de carport uitsluitend mag worden gebouwd met een plat dak;  

3. de (nok)hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer bedragen dan 6 m. 

7.3 Afwijken van de bouwregels  

   

Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken ten behoeve van:  

a. het bepaalde in 7.2.3 onder a en toestaan dat een bijbehorend bouwwerk voor 

de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde 

daarvan wordt gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van 

geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;  

b. het bepaalde in 7.2.3 onder a voor het oprichten van bijbehorende 

bouwwerken op een afstand van minder dan 3 meter van de voorgevel van het 

hoofdgebouw, mits:  

1. het bijbehorende bouwwerken past wat betreft situering en afmetingen 

in de stedenbouwkundige opzet van het gebied;  

2. door de bouw van het bijbehorende bouwwerken vindt geen 

onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. Dit betekent onder andere dat de bezonning en 

het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig mogen 

worden geschaad. 

c. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld onder a en b dient 

het onderstaande in acht te worden genomen:  

1. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;  

2. er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor het 

woonmilieu;  

3. de ruimtelijke situatie is planologisch en stedenbouwkundig 

aanvaardbaar.   



  

 

7.4 Specifieke gebruiksregels  

   

Binnen de bestemming ‘Centrum’ zijn pick up points toegestaan, waarbij de volgende 

bepalingen van toepassing zijn:  

a. een pick up point is uitsluitend toegestaan binnen een bestaande 

detailhandelsvestiging;  

b. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de 

gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing per perceel;  

c. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van 

het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte 

veroorzaken. 

7.5 Afwijken van de gebruiksregels  

   

Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken ten behoeve van het bepaalde in 7.1 en 

toestaan dat functiewisselingen naar detailhandel, horeca of dienstverlenende 

bedrijven/instellingen plaatsvinden, met dien verstande dat:  

a. bij de wijziging van de bestemming wordt aangetoond dat er geen 

onevenredige verstoring in de evenwichtige opbouw van de 

voorzieningenstructuur ontstaat;  

b. per detailhandelsvestiging is maximaal 500 m² winkelvloeroppervlak 

toegestaan;  

c. grootschalige en perifere detailhandel, alsmede detailhandel in gevaarlijke 

stoffen is niet toestaan;  

d. er geen bezwaren vanuit milieukwaliteit, in het bijzonder geluidhinder 

bestaan;  

e. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;  

f. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en 

in de parkeerbehoefte wordt voorzien;  

g. wordt voldaan aan de eisen voor brandveiligheid, openbare veiligheid en 

sociale veiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Objectlocatie 
 

Wijk 

 

 
 

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 de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het 

gebruik dat hij van de woning 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 de woning 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 de woning 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. Voor zover bekend is, is nimmer een 

ondergrondse tank voor de opslag van (vloei)stoffen in de grond aangebracht, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. 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 

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.  


