
TE KOOP
Ontwikkelingsobject

Keizersdijk 53+55 te Raamsdonksveer



Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars heeft de opdracht gekregen voor de verkoop van het ontwikkelingsproject gelegen aan de

Keizersdijk 53+55 te Raamsdonksveer. De verkoop geschiedt in samenwerking met Verbrugge Makelaars uit Raamsdonksveer.

Het nieuwbouwplan behelst op de begane grond drie appartementen, op de eerste verdieping twee appartementen en op de zolderverdieping 

zal één appartement worden gerealiseerd.

Burgemeester en Wethouders hebben op 15 februari 2022 een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van zes 

appartementen aan het adres Keizersdijk 53, 53a, 53b, 53c, 53d en 55 te 4941 GD Raamsdonksveer (kadastraal nog niet als zodanig 

gesplitst). De omgevingsvergunning is op 30 augustus 2022 verleend en onherroepelijk. De omgevingsvergunning alsmede het bouwplan is 

terug te vinden in de dataroom.

Verkoper heeft de wens het registergoed onvoorwaardelijk te verkopen. Alle beschikbare informatie staat in de dataroom.

INTRODUCTIE
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OMSCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE
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Omschrijving

Het object betreft een ontwikkelingsplan staande en gelegen aan de Keizersdijk 53+55 te Raamsdonksveer. Het geheel bestaat uit een tweetal 

commerciële leegstaande ruimten op de begane grondvloer met een totaal vloeroppervlak van ca. 400 m² almede een verhuurd appartement op de 

eerste en zolderverdieping met een vloeroppervlak van ca. 325 m². Het appartement wordt per 1 februari 2023 vrij van huur en gebruik opgeleverd. 

Parkeren

Een groot pluspunt voor het centrum van Raamsdonksveer is dat er aan de openbare weg gratis geparkeerd kan worden. 

Bouwjaar

Omstreeks 1900.

Milieu

Er is door verkoper verkennend milieuonderzoek uitgevoerd. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het 

verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten 

tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan 

voortvloeien. Het verkennend bodemonderzoek legt geen beperkingen op het huidige en toekomstige terreingebruik.

Energielabel

Het object beschikt niet over een energielabel.



PLATTEGROND BESTAANDE SITUATIE
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PLATTEGROND ONTWIKKELINGSPLAN
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LIGGING
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Het object is gelegen in het centrum van Raamsdonksveer. 

In dit centrum zijn o.a. gevestigd een Albert Heijn, Hema, Lidl, 

Gall & Gall, Trekpleister, Zeeman en diverse 

horecagelegenheden met terras. 

Raamsdonkveer ligt in West-Brabant aan knooppunt 

Hooipolder, dat een directe aansluiting heeft met de A59 

(Oosterhout – Waalwijk) en daarmee op de A27 en A16 

(Rotterdam – België).
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KADASTRALE GEGEVENS
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Kadastraal

1. Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met dakterras op de eerste 

verdieping en garage op de begane grond en verder toebehoren te 4941 GD Raamsdonksveer, plaatselijk bekend Keizersdijk 53, kadastraal bekend 

gemeente Raamsdonk, sectie H, nummer 6602 A-2; uitmakende het vijfhonderd achtenvijftig/achthonderd drieënnegentigste (558/893ste) onverdeeld 

aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met de daarop gestichte opstallen aan de Keizersdijk 53 en 55 te Raamsdonksveer, ten 

tijde van de splitsing kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie H, nummer 5768, groot drie are en negentig centiare (3 a en 90 ca); 

2. Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/winkelruimte op de begane grond en verder toebehoren te 4941 GD 

Raamsdonksveer, plaatselijk bekend Keizersdijk 55, kadastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie H, nummer 6602 A-1; uitmakende het 

driehonderd vijfendertig/achthonderd drieënnegentigste (335/893ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met de 

daarop gestichte opstallen aan de Keizersdijk 53 en 55 te Raamsdonksveer, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk 

sectie H, nummer 5768, groot drie are en negentig centiare (3 a en 90 ca); 



8

KADASTRALE GEGEVENS
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KOOPVOORWAARDEN

Oplevering

Oplevering vindt plaats in de huidige staat, op basis van “as is where is” als uitgangspunt. Het object wordt kosten koper aangeboden.

Waarborgsom 

10% van de overeengekomen koopsom.

BTW

Er zal door verkoper niet geopteerd worden voor een BTW belaste levering van de registergoederen.

Datum eigendomsoverdracht 

Tussen partijen nader te bepalen, uiterlijk binnen vier weken na onvoorwaardelijk worden koopovereenkomst.

Koopovereenkomst

Voor het vastleggen van de afspraken wordt gebruik gemaakt van een LOI of een koopovereenkomst met de gebruikelijke voorwaarden.



BIJZONDERHEDEN

• De huidige huurder van het appartement aan de Keizersdijk 53A heeft met verhuurder een huurovereenkomst gesloten voor het 

nieuwbouwappartement 53-A (BG). De huurovereenkomst staat in de dataroom. 

• Koper dient zelf zorg te dragen voor onder splitsing van de appartementsrechten.

• Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat.

• Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal 

bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of 

toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het registergoed, de zich 

daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het registergoed

(inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook 

ontstaan. 
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BESTEMMINGSPLAN
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Burgemeester en Wethouders hebben op 15 februari 2022 een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van zes 

appartementen aan het adres Keizersdijk 53, 53a, 53b, 53c, 53den 55 te 4941 GD Raamsdonksveer. De omgevingsvergunning is op 30 augustus 2022 

verleend en onherroepelijk. De omgevingsvergunning staat in de dataroom.

Naast deze toestemming bestaan er ook nog de mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a wonen al dan niet in combinatie met overige toegestane functies en ter plaatse van de aanduiding ‘bed & breakfast’ met een bed & breakfast;

b detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’ en uitsluitend op de begane grond;

c horeca, categorie 1 en 2, ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’ en uitsluitend op de begane grond;

d horeca van categorie 3 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 3’ en uitsluitend op de begane grond;

e dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;

f kantoren;

g maatschappelijke en culturele voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;

h aan-huis-verbonden beroepen;

i industriële en ambachtelijke bedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’ op de begane grond en voor zover deze voorkomen in de

categorieën 1 en 2 van de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van:

1 geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;

2 de opslag en verkoop van motorbrandstoffen;

j verkeersvoorzieningen en (ondergrondse)parkeervoorzieningen;

k groenvoorzieningen en verhardingen;

l nutsvoorzieningen.



BESTEMMINGSPLAN

12



FOTO’S
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FOTO’S
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Verkoper heeft een dataroom ingericht met alle relevante informatie. Toegang tot de dataroom kunnen wij u verstrekken na ontvangst van 

een geldig legitimatiebewijs, uittreksel KvK en een non-disclosure verklaring. Indien naar aanleiding van deze vrijblijvende projectinformatie 

uw interesse is gewekt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onderstaande contactpersoon. 

A. Hermse

Vijverstraat 1

4818 ST  Breda

T 076-514 74 54

M 06-14 23 24 64

verkoop@vandersande.nl

www.vandersande.nl 

CONTACTGEGEVENS
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Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend 

goed. Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid van of volledigheid van deze gegevens.

Deze informatie is een uitnodiging om in gesprek te gaan over koop en verkoop en uiteindelijk een bieding te doen voor deze propositie.

De geïnteresseerde die een bieding heeft ingediend wordt geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van de documenten te hebben 

ingestemd en kan hij geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in de documenten. Verkoper noch Van 

der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars is dan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onduidelijkheden of 

onvolkomenheden; deze zijn voor risico van de geïnteresseerde. 

DISCLAIMER
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