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Te Koop Op goede locatie gelegen perceel bouwgrond op het 

moderne bedrijventerrein Noordzak II te Heinkenszand. Door 
de recente opening van een eigen afslag van de rijksweg A-
58 is voornoemd bedrijventerrein uitstekend bereikbaar en 
erg in trek bij regionale bedrijven. Op het bedrijventerrein 
“Noordzak” vestigde zich onder meer partijen als Wolter & 
Dros, Kamps, Formido, Gorter en Bouwbedrijf Rijk. Tevens 
bevindt de bouwkavel zich op steenworpafstand van het 
woonconcept “Binnenuit”. 
Het perceel is ongeveer groot 4.060 m² en biedt ruime 
bebouwingsmogelijkheden alsmede gebruiksmogelijkheden. 
De grond wordt geleverd in bouwrijpe staat (in fiscale zin). 
De bebouwing van de kavel wordt u aangeboden door 
Bouwbedrijf Rijk BV. Bouwbedrijf Rijk BV is een 
gerenommeerd bouwbedrijf uit Heinkenszand met een 
goede reputatie. Meer informatie omtrent Bouwbedrijf Rijk 
BV vindt u op de website: www.rijkbouw.nl 

 
Bereikbaarheid De locatie is uitstekend bereikbaar per auto middels de 

nabijgelegen rijksweg A-58 en de Nieuwe Rijksweg N-665. 
 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed middels 
een regelmatige busverbinding op circa 5 minuten 
loopafstand. 

 
Bestemming Het vigerende bestemmingsplan betreft ‘Bedrijventerrein 

Noordzak 2013’. Hierin heeft het perceel de bestemming 
‘Bedrijf’, artikel 3 en een dubbelbestemming “Waarde-
Archeologie-3”, artikel 9. Bedrijven tot met categorie 3.2. van 
de staat van bedrijfsactiviteiten mogen zich hier vestigen. De 
maximale bouwhoogte is 7.0 meter. 
Het bestemmingsplan heeft de planstatus onherroepelijk 
(17/05/2013). 

 
Kadastrale gegevens  Gemeente: Borsele  

  Sectie: Z 
  Nummer: 1207 gedeeltelijk 
  Grootte –circa-: 4.060 m² 
  Verkoper zal zorgdragen voor kadastrale splitsing. 
  

Grondstatus  Eigen grond. 
        
Parkeren/buitenterrein Volgens specifieke gebruiksregels opgenomen in het 

bestemmingsplan dient parkeren op eigen terrein plaats te 
vinden. De maximale toelaatbare hoogte van opgeslagen 
goederen en materialen mag niet meer dan 4.0 meter 
bedragen.  

 
Koopsom  € 87,50 per m² exclusief BTW vrij op naam. 
 
Bankgarantie Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen 

koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de 
koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van 
de begeleidend notaris. 
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Oplevering     Op korte termijn mogelijk. 
 
Bijzonderheden Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve 

goedkeuring verkoper. 
  
Algemeen Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop 

van “Bouwkavel Noordzak II” te Heinkenszand. De 
informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid 
ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde 
gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is 
vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding 
of offerte mag worden beschouwd. 

 
Voor nadere informatie en/of  Synchro Bedrijfshuisvesting BV 
bezichtiging: Postadres: Nieuwe Haven 2 
 4331 JX  MIDDELBURG 
 Tel. +31 (0)88 - 796 24 76  
              +31 (0)88 - SYNCHRO 
 
  info@synchrobedrijfshuisvesting.nl 
  www.synchrobedrijfshuisvesting.nl 
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