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Veelzijdige bedrijfsruimte met kantoor, kantine en buitenruimte.  

Het in 2003 gebouwde object is uiterst representatief en goed gelegen op bedrijventerrein
‘Overveld’ in de nabijheid van de A28 en de N302. Een prima uitvalsbasis om uw klanten te
bedienen. Het object is geschikt voor diverse branches. Dit wordt met name veroorzaakt door de
prima samenstelling der ruimtes.  

Het geheel biedt een bedrijfsruimte van 295 m² en kantoorruimte van 219 m². Én een buitenruimte
van maar liefst 344 m².
Het geheel is uiterst efficiënt ingericht. Opslag, productie, stalling van voertuigen en administratie
vinden zijn plek.
Het totale perceel heeft een oppervlak van 824 m². 

Een object met uitstraling, uitgebreide voorzieningen en een goede locatie. Uiterst geschikt voor
uw bedrijf dus!

– Toiletgroepen;
– Kantine met keuken;
– Douchegelegenheid;
– Afgewerkte bedrijfsvloer;
– Alarmsysteem;
– Centrale verwarming en heaters;
– Lichtstraten;
– Overheaddeuren,
– Afsluitbaar buitenterrein. 

Hoofdbestemming: ambachtelijke bedrijven

Aanvaarding: in overleg.

Bijzonderheden:
Alle onderhandelingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door verkoper.
De inhoud van deze brochure geeft geen aanbod weer. Door aanvaarding van de condities of het
uitbrengen van een afwijkend bod worden verkoper, noch zijn makelaar gebonden. Verkoper noch
zijn makelaar zijn gebonden tot het uitbrengen van een tegenbod. Een overeenkomst komt
uitsluitend tot stand indien in alle opzichten, ook de ogenschijnlijk van ondergeschikt belang zijnde
aspecten, overeenstemming wordt bereikt en deze schriftelijk zijn vastgelegd in een door partijen
ondertekende koopovereenkomst.
Contract volgens model koopovereenkomst voor bedrijfsmatig onroerend goed (model NVM 2019)
met bijbehorende bijlagen. Hierin wordt onder andere de volgende bepaling opgenomen:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen.



Fouten of tekortkomingen worden niet uitgesloten. Aan deze brochure kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend. De makelaar en zijn opdrachtgever aanvaarden in deze geen
aansprakelijkheid.
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Informatielijst: Overveld 3 te Harderwijk 
 

1. Bouwkundige zaken/onderhoud 
  

1.1 Welke (zichtbare en/of onzichtbare) 
gebreken (zowel klein als groot) aan uw 
onroerende zaak zijn u bekend 
(bijvoorbeeld: houtrot, lekkage, 
houtworm, boktor, problemen met 
vloeren of dak)? 

Geen 

   

1.2 Zijn er de laatste jaren reparaties 
uitgevoerd en/of gebreken hersteld? Zo 
ja, welke? 

Nieuwe dakbedekking in 2018 

   

1.3 Wanneer is het buitenschilderwerk voor 
het laatst uitgevoerd? 

In 2018 
 

   
1.4 Wat is de maximale vloerbelasting van 

het gehuurde? 
Niet bekend 

   
1.5 Hoe oud is de dakbedekking van het te 

verkopen object? 
Uit 2018 

   
1.6 Zijn er nog lopende garanties 

overdraagbaar met betrekking tot uw 
onroerende zaak of apparatuur? 

Nee 

   
   
   

2. Voorzieningen 
   

2.1 Is het aangebodene aangesloten op de 
nutsvoorzieningen? 
 

Ja 

2.2 Hebben de gebruikseenheden eigen 
meters voor deze voorzieningen?   

Niet van toepassing 

   
  

 
 

3. Omgeving/bodem 
   

3.1 Bent u bekend met bodemvervuiling van 
het te koop aangebodene? 

Nee 

   

3.2 Zijn u bepaalde ontwikkelingen in uw 
omgeving bekend, welke voor de koper 
wetenswaard zijn? 

Nee  

   
  

 
 
 
 

 



   

4. Kadastrale zaken/erfscheiding 
   

4.1 Wat is de kadastrale aanduiding van het 
aangebodene? 

Gemeente Harderwijk, sectie B, nummer 6633, 
groot 824 m².  

   

4.2 Wie is eigenaar van de erfscheidingen? Ondergetekende 

   

4.3 Kloppen, voor zover u bekend, de 
feitelijke erfgrenzen met de kadastrale 
grenzen? 

Ja 

   
4.4 Zijn hierover thans conflicten of hebben 

deze zich in het verleden voorgedaan? 
Nee 

   
   
   

5. Kwalitatieve zaken/fiscaal/publiekrechtelijk 
   

5.1 Rusten er op uw onroerende zaak 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
verplichtingen of rechten, 
kettingbedingen, mandeligheden, anti-
speculatiebedingen of andere bijzondere 
bepalingen (zoals voorkeursrechten)? 

Nee  

   
5.2 Is het bewijs van eigendom beschikbaar? Ja  
   
5.3 Is er toestemming of goedkeuring van 

derden vereist voor de verkoop 
(bijvoorbeeld: gemeente, curator, 
erfverpachter, parkeigenaar, Vereniging 
van Eigenaren)? 

Nee 

   
5.4 Zijn er fiscale bijzonderheden:  

- omzetbelasting? 
- bouwgrond- of baatbelasting? 
- overdrachtsbelasting? 
- voordeel overdrachtsbelasting? 
- anders 

Nee, over de koopsom is overdrachtsbelasting 
verschuldigd.  

   
5.5 Heeft u hiervoor uw accountant of fiscaal 

adviseur geraadpleegd? 
Ja, Notariskantoor De Jonge te Harderwijk.  

   

5.6 Is er sprake van een (voorbereiding tot) 
aanwijzing in het kader van de 
Monumentenwet (beschermd stads- of 
dorpsgezicht, gemeentelijk of 
rijksmonument)? 

Nee 

   
5.7 Is het bestemmingsplan beschikbaar? Ja 

 
5.8 Voldoen de gebruikers/huurders aan de 

bestemmingsplanvoorschriften? 
Ja 
 

   



5.9 Is er gebouwd of verbouwd zonder 
vergunning en/of melding? 

Nee 

   
5.10 Voldoet de onroerende zaak aan de 

eisen van de nutsbedrijven/brandweer? 
Ja 

   
5.11 Zijn er conflicten met overheidsorganen 

inzake het aangebodene? 
Nee 

   

5.12 Zijn er aanschrijvingen en/of 
herstellingen voorgeschreven door 
overheid of nutsbedrijven? 

Nee  

   
   
   

6. Huur 
   
6.1 Wordt het aangebodene thans verhuurd? Ja, gedeeltelijk. 

 
   
6.2 Wie is/zijn de huurder(s)? Open Doors 
   
6.3 Zijn er huuropzeggingen? Men heeft de bestaande huurovereenkomst 

middels een e-mail verlengd tot  
30 augustus 2021. 

   
6.4 Hoe hoog is de huidige huur? € 2.375,-- per maand exclusief B.T.W.  
   
6.5 Wordt er geopteerd voor B.T.W.-belaste 

verhuur? 
Ja 

   
6.6 Zijn er waarborgsommen aan u voldaan 

en, indien dit het geval is, hoe hoog is 
dit bedrag en voldoet u deze bij de 
eigendomsoverdacht aan koper?  

Ja, € 8.621,25.  

   
6.7 Zijn er thans betalingsproblemen met 

huurders? Hebben zich in het verleden 
betalingsproblemen voorgedaan? 

Nee 

   
6.8 Zijn er conflicten met huurder(s)? Nee  
   
6.9 Er kunnen door huurders voorzieningen 

zijn aangelegd of zaken zijn 
aangebracht. Deze kunnen van belang 
zijn voor het gebruik en/of de 
hoedanigheid van het aangebodene. Het 
kan zijn dat een huurder deze meeneemt 
bij het einde van de huurovereenkomst 
waardoor het aangebodene niet meer 
aan het verwachtingspatroon van koper 
voldoet. Is dit het geval? 

Nee  

   
   
   



7. Financieel 
   

7.1 Wat is de W.O.Z.-waarde van het 
aangebodene? 

Volgt 

   
7.2 Wat bent u verschuldigd aan onroerende 

zaakbelasting? 
Volgt  

   
   
   

9. Overige informatie 
   

8.1 Hoe is de parkeervoorziening in de 
omgeving? Is er een parkeervergunning 
nodig in uw straat of in de omgeving? 

Voldoende op eigen terrein. Geen vergunning 
nodig in de straat.  
 
 

9.2 Is u verder nog informatie bekend die 
voor koper van belang kan zijn? 

Er is ooit sprake geweest vanuit de gemeente 
om het bedrijventerrein te transformeren tot 
woonwijk.  

   
Koper verklaart genoeg gelegenheid te hebben gekregen om de onroerende zaak te bezichtigen 
en alle van belang zijnde zaken met betrekking tot het verkochte te onderzoeken of te verifiëren. 
Tevens verklaart koper dat de door verkoper verstrekte informatie inzake het verkochte hem 
genoegzaam bekend is. Koper verklaart zelf de voor hem benodigde informatie te hebben 
ingewonnen bij de daartoe van belang zijnde organen. 
 
   
   

Plaats en datum: 
 
 
 
Verkoper 
 
 
(en echtgeno(o)te/partner) 
 
 

Plaats en datum: 
 
 
 
Koper 
 
 
(en echtgeno(o)te/partner) 
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