
 
 
 

Opheusden 
Pijenkampse Veldweg aan de noordzijde van de A15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perceel bedrijfsterrein t.b.v. Agro Business Centre Opheusden, 
bruto oppervlak 01.78.75 ha, op goede centraal gelegen locatie.  
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Opheusden 

 
 Pijenkampse Veldweg aan de noordzijde van de A15 
 
 

Prijs : Op aanvraag / € 100,-- excl. btw per m
2
 

k.k. voor het geheel en € 120,-- excl. btw 
per m

2
 bij deelafname k.k. 

De prijs is inclusief levering met goedgekeurd 
individueel bestemmingsplan, exclusief 
omgevingvergunning en nutsaansluitingen. 

   

Omschrijving : Perceel grond, gelegen centraal in Agrarisch Business 
Centre  Opheusden, bestemd ten behoeve van realisering 
bedrijven welke t.b.v. de (laan)boomteelt werkzaam zijn c.q. 
zoals in de structuurvisie nader omschreven. 
Kandidaat wordt gescreend door de gemeente of zij aan de 
gemeentelijke norm hieromtrent voldoet.  
Het bedrijf dient een kwalitatieve goede uitstraling aan dit 
bedrijventerrein te kunnen geven en een goede ruimtelijke 
onderbouwing in te kunnen dienen inzake hun plannen. 
 

   
   
Kadastrale gegevens : Gemeente Dodewaard, sectie C no. 1499, groot 

01.78.75 ha. Meettarief verschuldigd, voorlopige 
kadastrale grens en oppervlakte d.d. 14-12-2015. 

   
   
   
   
   

Ligging /Bereikbaarheid : Uitstekend, op 5 minuten de A15. 
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Extra informatie   

Onderhoud : De staat van onderhoud en beoordeling van de 
bouwkundige staat geldt op basis van visuele 
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van 
het object. Een uitgebreide bouwkundige opname 
valt nadrukkelijk buiten het kader van deze 
brochure. Dit behoort eventueel tot de 
onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). 

   
   
Aansprakelijkheid : Het bovenstaande geeft slechts een globale 

omschrijving van het object. De informatie berust 
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte 
gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze 
informatie samengesteld, toch kunnen wij ten 
aanzien van de juistheid van deze gegevens geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

   
Koopakte : De koopakte wordt opgesteld volgens het model 

van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed of 
onze gebruikelijke akte voor agrarische zaken. 

   
Ontbinding : De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 

(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bijvoorbeeld financiering) kan overeengekomen 
worden mits verkoper hiermede instemt, in de regel 
circa 3 à 4 weken na het sluiten van de mondelinge 
wilsovereenkomst. 

   
Zekerheidsstelling : De waarborg/bankgarantie is 10% van de koopsom. 

De koper dient deze bij de desbetreffende notaris te 
deponeren op het overeengekomen tijdstip. 

   
Bedenktijd : Als een consument een woning of appartement 

koopt, heeft de koper drie werkdagen bedenktijd om 
te beslissen of hij de koop door wil laten gaan na 
het ondertekenen van de koopovereenkomst. 

   
Onderzoeksplicht van de koper : Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen 

rekening een bouwkundige keuring te (laten) 
verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen 
teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de 
bouwkundige staat van het onroerend goed. Tevens 
dient koper zich te informeren bij de bevoegde 
instanties inzake bestemmingsplannen, archeologie 
e.d. en overige bezitbeperkende omstandigheden. 

 
Disclaimer 
  

 
: 
 

 
Brochure is met zorg samengesteld door ons 
kantoor Agrarische Makelaardij F. Verburg b.v. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheid 
en onvolledigheid van de opgenomen informatie 
noch kan aan vermelde informatie enig recht 
worden ontleend. 
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Google Earth afbeeldingen
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Kadastrale Kaart 
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Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: DODEWAARD C 1499  
14-11-

2016 

  Pijenkampse Veldweg  DODEWAARD 
14:27:5

7 

Uw referentie: fv/abc 

Toestandsdatum 11-11-2016 

---------------------------------------------------------------------------- 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: DODEWAARD C 1499  

  Grootte: 1 ha 78 a 75 ca 

  Coördinaten: 171959-437233 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
TERREIN (GRASLAND) 

  Locatie: Pijenkampse Veldweg  

  DODEWAARD 

  Ontstaan op: 23-10-2014 

  

  Ontstaan uit: DODEWAARD C 1186  

  
 

DODEWAARD C 790  

  
 

DODEWAARD C 789  

Aantekening kadastraal object  

  MEETTARIEF VERSCHULDIGD 

  Ontleend aan: ATG  75544   d.d. 14-12-2015   

  

  VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE 

  Ontleend aan: 75  DDW00/2014     d.d. 23-10-2014   

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 

Basisregistratie Kadaster. 

Gerechtigde  

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL  
Waterschap Rivierenland  

De Blomboogerd 1  

4003 BX  TIEL 

Postadres: Postbus: 599 

  4000 AN  TIEL 

Zetel: TIEL 

KvK-nummer: 30281419 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: HYP4  7330/90 reeks ARNHEM    d.d. 28-2-1984   
 

 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDW00&sectie=C&perceelnummer=1499&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=AH&id=Di7zOIR2SM1KfKtXUqSR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDW00&sectie=C&perceelnummer=1186&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=Di7zOIR2SM1KfKtXUqSR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDW00&sectie=C&perceelnummer=790&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=Di7zOIR2SM1KfKtXUqSR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDW00&sectie=C&perceelnummer=789&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=Di7zOIR2SM1KfKtXUqSR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=246525679&subjectnummer=2571022066&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Waterschap%20Rivierenland&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH&id=Di7zOIR2SM1KfKtXUqSR
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30281419
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=7330&nummer=90&reeks=AHM&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=AH&id=Di7zOIR2SM1KfKtXUqSR
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