
Bruisterbosch 9
Sint Geertruid



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Aelmans is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of drukfouten.

a house 

is made of
bricks & beams
a home 

is built with
love & dreams
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Is dit de woning
van uw dromen?
Wie weet gaat u een schitterende toekomst tegemoet in 
Sint Geertruid! Heeft u een vraag, wenst u meer 
informatie over deze woning of wilt u een bezichtiging 
plannen? Uw makelaar staat voor u klaar.

Uw makelaar:

Bruisterbosch 9
Sint Geertruid










In het landelijk gelegen Bruisterbosch (gemeente Eijsden-

Margraten) bieden wij deze te renoveren boerenhoeve 

(carré) met poortgebouw, stalruimten, garage, diverse 

bijgebouwen, erfverharding en huisweide aan. Het ruime 

perceel beslaat 5.924 m².





De hoeve is thans agrarisch bestemd. De gemeente 

Eijsden-Margraten is inmiddels verzocht medewerking te 

verlenen aan de omzetting naar een woonbestemming. 





De hoeve is aangemerkt als Rijksmonument.





Wilt u ruim en landelijk wonen, met mooi zicht op het 

prachtige Heuvelland? 


Maak dan een afspraak voor een bezichtiging van deze 

bijzondere hoeve!

Richard Vroonen

rvroonen@aelmans.com

043-30 30 117

 Perceelopp.: 5.924 m²

 Bouwjaar: circa 1880

 Aanvaarding: in overleg

 Inhoud woonhuis: circa 610 m³

 Gebruiksopp. wonen: circa 136 m²

 Overig inpandig: circa 30 m²

 Bergruimte/stallen: circa 480 m²

Vraagprijs € 475.000 k.k.

Algemeen:



Voorzieningen & installaties 

444

Voorzieningen:


Elektriciteit: traditionele stoppenkast


Wateraansluiting: aanwezig


Gasnetaansluiting: aanwezig


Rioolaansluiting: aanwezig


Kozijnen: houten kozijnen


Isolatie: deels dubbele beglazing


Energielabel: vrijstelling vanwege (gemeentelijk) monument





Installaties:


Centrale verwarming: Nefit (2015, eigendom), enkel op de begane grond


Warm-watervoorziening: middels cv-ketel



BDe indeling

Begane grond
De poort geeft toegang tot de ruime binnenplaats, de woonvleugel bevindt zich aan de linkerzijde.





Entree/ hal met trappenhuis naar de gewelfde provisiekelder (circa 14 m²) en de verdieping. 


De hal biedt aan de linkerzijde toegang tot de woonkamer (circa 18 m², met laminaatvloer) en aan de rechterzijde aan de 

eetkamer (circa 18 m², met lichte natuurstenenvloer) die zicht biedt op de binnenplaats. 


Aangrenzend aan de eetkamer bevindt zich de keuken (circa 9 m²) met keukenblok in hoekopstelling voorzien van o.a. de 

navolgende inbouwapparatuur: combi-oven, conventionele oven, gaskookplaat, afzuigkap en koelkast. 


Vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken en de eenvoudige badkamer met (inloop)douche en wastafel. 


De bijkeuken is de opstelplaats van de cv-ketel en witgoedapparatuur en biedt tevens toegang tot het separate toilet met 

fonteintje. Vanuit de bijkeuken is de binnenplaats toegankelijk. Van hieruit is de werkplaats (circa 13 m²) bereikbaar, de 

linkervleugel wordt afgesloten door de garage (circa 16 m²).
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VDe indeling

Verdieping
Eerste verdieping:


Het portaal geeft toegang tot de ruimte boven de poort en tot twee slaapkamers van respectievelijk circa 18 en 15 m². 

Slaapkamer 2 fungeert ook als 'doorloopkamer' naar slaapkamer 3 (circa 18 m²). 


Alle slaapkamers zijn voorzien van een dakkapel.





Tweede verdieping


Dit betreft een niet-toegankelijke zolderruimte.
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-	De  woning is opgetrokken uit massief steens metselwerk


-	Elektrische  installatie vervangen (1973)


-	Totale perceeloppervlakte 5.924 m²


-	Het  erf is bereikbaar via het poortgebouw en via een breed pad aan de rechterzijde van het perceel

10



11



BDe overige ruimte

Bijgebouwen

De rechtervleugel van de boerderij bestaat uit (voormalige) stalruimten, die nu als berging en (caravan)stalling in gebruik 

zijn.





Het oorspronkelijke rechter carrédeel beslaat circa 115 m², de diverse ruimtes zijn bereikbaar via staldeuren en 

schuifpoorten. De achtergelegen stalruimten beslaan zo’n 325 m². Ook hier bieden staldeuren en een schuifpoort 

toegang tot de verschillende ruimtes. 





De stallen zijn opgetrokken uit steen en betonblokken. Een deel van de daken is gedekt en beschoten met 

asbesthoudende golfplaten.





Tegen de oostgrens van het erf bevindt zich een openfrontberging (circa 40 x 5 m).
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BAgrarisch / Wonen

Bestemming
Deze hoeve is thans agrarisch bestemd. 





De eigenaar heeft echter een principe-uitspraak ingediend bij het College van Burgemeester van Wethouders van de 

gemeente Eijsden-Margraten waarin de gemeente wordt gevraagd mee te werken aan de omzetting naar een 

woonbestemming. Vraag onze makelaar en/of onze afdeling ROM voor meer informatie inzake de kansen en 

mogelijkheden die dit biedt. 





Meer informatie hieromtrent treft u ook in de memo bestemmingsplan (en de formele principe-uitspraak) die aan deze 

brochure zijn toegevoegd.
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Ligging

Deze woning is centraal maar ook heel landelijk 

gelegen in het vierkant Cadier en Keer - Margraten - 

Banholt - Sint Geertruid, op 15 autominuten afstand 

van Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

De omgeving leent zich uitstekend voor prachtige fiets- 

en wandeltochten.
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Aantekeningen
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Quickscan   

 

 

18 mei 2021 

R215050.002/ASE 

Quickscan Bruisterbosch 9 Sint Geertruid 

 

Aanleiding 
 

Voorliggende quickscan is opgesteld om de planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden in beeld 

te brengen van de locatie Bruisterbosch 9 te Sint Geertruid. Onderhavige locatie betreft de 

kadastrale percelen gemeente Sint Geertruid – sectie A – nummers 1881, 134, 1928 en 135. In 

voorliggende quickscan wordt ingegaan op het geldende bestemmingsplankader, waarin de bouw- 

en gebruiksmogelijkheden juridisch zijn vastgelegd. 

Luchtfoto met aanduiding locatie  

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ inclusief eerste herziening 

De locatie Bruisterbosch 9 te Sint Geertruid is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’, inclusief eerste herziening van dit bestemmingsplan. Ter plaatse van onderhavige 

locatie is in hoofdzaak de bestemming ‘Agrarisch – Bedrijf’ van kracht, inclusief bijbehorend 

bouwvlak. Bovendien is ter plekke de maatvoeringsaanduiding ‘maximaal aantal wooneenheden: 1’ 

van kracht waardoor ter plekke één bedrijfswoning aanwezig mag zijn.  

 

Bovendien is een klein deel van het kadastrale perceel 1928 bestemd tot ‘Wonen’. Vanwege de 

geringe oppervlakte van deze gronden, wordt dit in voorliggende quickscan buiten beschouwing 

gelaten.  

Datum 

Documentnummer 

Onderwerp 
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Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan met aanduiding onderhavige locatie (rood) 

 

Bestemming Agrarisch – Bedrijf 

De voor ‘Agrarisch – Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijven met een 

geheel of in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, met de daarbij behorende 

voorzieningen.  

 

Bouwregels 

In artikel 4.2.1 van de planregels is bepaald dat ter plekke van onderhavige locatie gebouwen, geen 

woning zijnde, zijn toegestaan ten behoeve van het agrarisch gebruik. Daarnaast zijn onder andere 

teeltondersteunende voorzieningen, regenkappen, hagelnetten, mestopslagplaatsen en 

ondergrondse en/of bovengrondse voorzieningen toegestaan ten behoeve van de opvang en 

buffering van water.  

Gebouwen, boogkassen en mestopslagplaatsen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden 

gebouwd, tijdelijke boogkassen mogen ook buiten het bouwvlak worden gerealiseerd. De 

goothoogte van gebouwen, geen woning zijnde, met uitzondering van boogkassen, mag ten hoogste 

6.50 meter bedragen. 

 

Daarnaast is ter plekke één bedrijfswoning toegestaan, gelet op de van toepassing zijnde 

maatvoeringsaanduiding ‘maximaal aantal wooneenheden: 1’. Aanvullend is in de planregels 

bepaald dat de inhoud van een bedrijfswoning ten hoogste 800 m3 mag bedragen. Bovendien zijn in 

artikel 24.2 van de planregels aanvullende voorwaarden gesteld aan een bedrijfswoning.  

 

In onderstaande figuur worden de contouren van het ter plaatse geldende bouwvlak gevisualiseerd.  
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Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan waarbij het geldende bouwvlak ‘oplicht’ 

 

Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval 

verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

 

a. standplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen; 

b. staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel; 

c. nieuwvestiging van een niet grondgebonden agrarisch bedrijf; 

d. opslag anders dan inherent aan het toegelaten gebruik; 

a. woondoeleinden, anders dan in een bedrijfswoning; bij de bedrijfswoning zijn mantelzorg en 

huisvesting van de rustende boer toegestaan voor zover dit niet leidt tot het ontstaan van een 

nieuwe zelfstandige woning; 

b. ambachtelijke en/of industriële doeleinden; 

c. recreatieve doeleinden; 

d. horecadoeleinden, anders dan ondergeschikt aan het toegelaten gebruik; 

e. agrarische hulp- en nevenbedrijfsdoeleinden; 

f. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik; 

 
Afwijken van de bouwregels / gebruiksregels 
Allereerst zijn in de planregels van de bestemming ‘Agrarisch – Bedrijf’ een aantal binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheden (afwijken van de bouwregels) opgenomen waarmee het bevoegd 
gezag onder specifieke voorwaarden1 een omgevingsvergunning kan verlenen voor bepaalde 
activiteiten, waaronder het overschrijden van de bouwgrenzen; afwijken ten behoeve van de 
goothoogte van bedrijfsgebouwen of het afwijken ten behoeve van de inhoud van de 
bedrijfswoning.  
 
 
 

                                                             
1 Een toetsing of aan de voorwaarden van deze gebruiksregels voor onderhavige locatie zou kunnen worden voldaan, is in dit memo 

niet verricht. 
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Bovendien zijn een aantal binnenplanse afwijkingsbevoegdheden (afwijken van de 
gebruiksregels) opgenomen waarmee het bevoegd gezag onder specifieke voorwaarden2 een 
omgevingsvergunning kan verlenen voor bepaalde activiteiten, waaronder het bewerken en/of 
verkopen aan de boerderij van agrarische producten; zorg, dagrecreatie en culturele 
activiteiten; kamperen op de boerderij; een bed & breakfast.  
 
Dubbelbestemming en gebiedsaanduidingen 
Dubbelbestemmingen 
Naast de hoofdbestemming is ter plekke van onderhavige locatie sprake van de 
dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’, ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’, ‘Waarde – 
Cultuurhistorie’ en ‘Waarde – Landschapselement’.  
 

 De voor 'waarde-archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van 
oudheidkundig waardevolle elementen en terreinen. 

 

 De voor 'waarde-beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse 
bestaande bebouwing, bouwwerken en bebouwde gronden, zowel afzonderlijk als in hun 
onderlinge samenhang, die een beeld opleveren dat van algemeen belang is vanwege de 
schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de cultuurhistorische waarde en de 
ruimtelijke structurele samenhang. 

 

 De voor 'waarde-cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en versterking van de 
cultuurhistorisch waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing) en 
patronen (verkavelingen, wegenpatronen, beplantingspatronen, stedenbouwkundig beeld). 

 

 De voor 'waarde-landschapselement' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en herstel van de in het 
buitengebied aanwezige kleine landschapselementen en de daarmee samenhangende 
landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede het daarmee samenhangende 
waterbergend vermogen van de grond. 

 

Vanwege deze dubbelbestemmingen geldt voor bepaalde werken en/of werkzaamheden 

(bijvoorbeeld bodemverstoring en bouwactiviteiten) een vergunningplicht.  

 
Gebiedsaanduidingen 

Tot slot kan worden gewezen op het feit dat ter plaatse van onderhavige locatie de 

gebiedsaanduidingen ‘milieuzone – bodembeschermingsgebied’ en ‘milieuzone – 

grondwaterbeschermingsgebied’ van toepassing zijn. 

 

De geldende planregels van de hoofdbestemming ‘Agrarisch – Bedrijf’ zijn volledigheidshalve 

bijgevoegd bij voorliggende quickscan. 

 

                                                             
2 Een toetsing of aan de voorwaarden van deze gebruiksregels voor onderhavige locatie zou kunnen worden voldaan, is in dit memo 

niet verricht. 
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Principeverzoek 
Potentiële kopers van onderhavig pand zullen ter plekke naar verwachting geen agrarische 
activiteiten ambiëren. Het verrichten van agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse heeft 
immers geen duurzaam toekomstperspectief meer. Derhalve zullen potentiële kopers 
onderhavige locatie als reguliere woonlocatie willen gebruiken, hetgeen niet in 
overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.   
 
Op grond van het geldend planologisch-juridisch kader is het doorvoeren van de beoogde 
functieverandering mogelijk door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.3 van de 
planregels. Deze wijzigingsbevoegdheid biedt het college van burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid om onder specifieke voorwaarden de bestemming ‘Agrarisch – Bedrijf’ te wijzigen naar 
de bestemming ‘Wonen’ of ‘wonen, cultuur en ontspanning. 
 
De wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.3 van de planregels luidt als volgt:  
 
Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'wonen' of 'wonen-
cultuur en ontspanning', ten behoeve van de realisering van woningen voor bewoning respectievelijk 
een woning voor bewoning in combinatie met verblijfsrecreatie, wellness, culturele, educatieve en/of 
sociale doeleinden, mits: 
 

 de agrarische functie geheel is komen te vervallen; 
 het betreft karakteristieke en/of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, respectievelijk 

handhaving van de bestaande bebouwing noodzakelijk is voor of ondersteunend is aan 
handhaving van de stedenbouwkundige structuur, dan wel een duidelijke ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering tot stand gebracht wordt. In dat laatste geval dient de initiatiefnemer 
tot wijziging aan te tonen welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn voor de woon- 
respectievelijk woon+cultuur en ontspanningsfunctie. De overige bedrijfsgebouwen dienen te 
worden gesloopt; 

 de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van het 
complex behouden blijven; 

 de wijziging niet leidt tot aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap; 
 de toename van het aantal woningen past binnen het woningbouwprogramma behorende 

bij de Regionale Woonvisie, of een daarvoor in de plaats tredend beleidskader; 
 er sprake is van inpandig bouwen, i.c. de woningen en bijgebouwen zijn gelegen binnen de 

bestaande hoofdbebouwing (de voormalige bedrijfswoning met aangebouwde of inpandige 
bedrijfsruimte); 

 de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu in de te realiseren woningen 
gegarandeerd kan worden; 

 uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het 
beoogde gebruik; 

 de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets); 
 er sprake is van een substantiële verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, 

met dien verstande, dat: 
a. de bouwmassa niet mag toenemen, wat tot uitdrukking zal worden gebracht door een op de 

functie afgestemd bouwvlak; 
b. per agrarisch bedrijfscomplex binnen de hoofdbebouwing, zijnde dat deel van de bebouwing 

waarin ook reeds de bestaande bedrijfswoning is gelegen, meerdere woningen of 1 woning 
in combinatie met verblijfsrecreatie, wellness, culturele, educatieve en/of sociale doeleinden 
mogen worden gerealiseerd; 



 

 

 

R215050.002/ASE, Pagina 6 van 7 

 

 

 

c. indien meerdere woningen worden gerealiseerd, voorafgaand aan de realisatie, het 
oppervlak aan bijgebouwen teruggebracht is tot ten hoogste 100 m² per woning, 
uitgezonderd bijgebouwen met landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische 
waarden met een groter oppervlak, welke geheel behouden mogen worden; 

d. indien sprake is van de stalling van kampeermiddelen, de desbetreffende aanduiding 
gehandhaafd blijft binnen de bestemming 'wonen', respectievelijk 'wonen-cultuur en 
ontspanning'; 

e. bij wijziging voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 24 respectievelijk artikel 25 van deze 
regels. 

 

 
Namens verkopers heeft Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV op 19 februari 2021 een 
principeverzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-
Margraten gericht met het verzoek om de locatie Bruisterbosch 9 te Sint Geertruid als reguliere 
woonlocatie te gaan gebruiken met de mogelijkheid om een vakantiewoning of bed and 
breakfast te exploiteren. In het kader van dit principeverzoek is eveneens een toetsing verricht 
aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.3 van de planregels.  
 
Het principeverzoek is als bijlage toegevoegd aan voorliggende quickscan.  
 
Principestandpunt 

Naar aanleiding van het principeverzoek heeft het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Eijsden-Margraten op 11 mei 2021 een principestandpunt ingenomen ten aanzien 
van deze ontwikkeling. Het college geeft aan dat de bestemming van onderhavige locatie onder 
voorwaarden kan worden gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’ of ‘Wonen-cultuur en 
ontspanning’ met behulp van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.3. 
 
Het college geeft aan dat de volledige toetsing aan de voorwaarden van artikel 4.7.3 zal worden 
uitgevoerd bij het voorbereiden en het toetsen van het concept-wijzigingsplan. Eén en ander is 
namelijk afhankelijk van de exacte uitwerking van het plan en de concrete wensen van de 
potentiële kopers. Bij het voorbereiden van het wijzigingsplan worden onder meer de volgende 
aspecten beoordeeld:  

 of er sprake is van een aanvaardbaar woonmilieu voor de woning en de eventuele 
verblijfsrecreatie; 

 of er sprake is van een kwalitatief passend plan omtrent vrijetijdseconomie (b&b / 
vakantieappartement);  

 of de bestemming wordt gewijzigd naar ‘Wonen’ of ‘Wonen-cultuur en ontspanning’ 
(beiden conform wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.3);  

 of een gedeelte van de bestemming ‘Agrarisch – Bedrijf’ niet wordt gewijzigd in een 
woonbestemming maar in de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ (conform 
wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.4.).  

 
Het principestandpunt van het college van burgemeester en wethouders is aan voorliggende 
quickscan toegevoegd.  
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Mogelijk vervolgtraject 
Indien potentiële kopers daadwerkelijk voornemens zijn om onderhavige locatie als reguliere 
woonlocatie te gaan gebruiken en ter plekke geen agrarische bedrijfsactiviteiten gaan 
verrichten, dient op basis van het positief principestandpunt van de gemeente Eijsden-
Margraten een wijzigingsplan te worden opgesteld. Dit wijzigingsplan bestaat uit drie 
elementen, namelijk een toelichting, planregels en een bijbehorende verbeelding.  
 
Afhankelijk van de beoogde ontwikkeling die mogelijke kopers voor ogen hebben, kan aan het 
wijzigingsplan concreet invulling worden gegeven. Daarbij dienen mogelijk een aantal 
technische onderzoeken te worden uitgevoerd, waaronder een bodemonderzoek. Bovendien 
dienen de vermelde aandachtspunten van de gemeente in het principestandpunt, in 
ogenschouw te worden genomen.  
 
In dit verband merkt de gemeente Eijsden-Margraten terecht op dat na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2022) geen beroep meer kan worden gedaan op de 
wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. De Omgevingswet biedt echter wel 
mogelijkheden om, voor ontwikkelingen die passen binnen een bestaande 
wijzigingsbevoegdheid, buitenplans af te wijken. Dan gelden echter andere indieningsvereisten. 
Derhalve wordt geadviseerd om bij de start van de planuitwerking contact op te nemen met de 
gemeente omtrent de aan te leveren stukken.  
 
   

Voerendaal, 18 mei 2021 

mr. A.A.M.E. Senden 

Aelmans ROM B.V. 
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Buitenstate… nieuwe buitenkansen in wonen!

Buitenstate, een landelijke 

benadering


Buitenstate is een landelijk 

merk met een herkenbare, 

opvallende signatuur. Buiten-

state doet een aantal zaken 

net even anders. 


Zo kiest zij nadrukkelijk voor 

het buitengebied met al haar verscheidenheid in vrij-

gelegen bebouwingen: niet alleen chique en exclusief 

maar ook shabby met potentie en alles er tussenin. 

Daarbij kiest Buitenstate niet voor dure advertentie-

campagnes, maar zoekt naar samenwerkingen en 

partnerships om het merk Buitenstate neer te zetten. 

Waar de uitingen altijd uniform, consistent en aan-

genaam zijn, gelden kwaliteit en standing als sleutel-

woorden voor de werkwijze.

Buitenstate-portal


Een landelijk gelegen woning of woonboerderij is voor 

velen een droom. Maar tot op heden was het voor kopers 

niet eenvoudig om alle bijzondere woningen in het 

buiten-gebied in één oogopslag te zien. Met 

www.buitenstate.nl kan dat nu wel. Op deze site staan 

alleen maar woningen die het predikaat Buitenstate 

verdienen. Ze voldoen aan minimaal drie van de vier 

kenmerken: buiten de bebouw-de kom, vrijstaand, 1.000 

m² grond en de beleving van rust en ruimte. Ook voor 

verkopers biedt deze landelijke presentatie voordelen. Zij 

kunnen doelgericht een grotere markt bereiken en 

daardoor de verkoopkansen voor hun woning verbeteren, 

wat in de huidige tijd extra welkom is. 


Verder zijn op het portal nieuws en interessante artikelen 

te vinden op de snijvlakken van buitenwonen en buiten-

leven in de breedste zin van het woord. Alle relevante 

outdoorevenementen zijn overzichtelijk terug te vinden, 

even als de gegevens van alle aangesloten Buitenstate-


makelaardijen.

EXCLUSIEF AANBOD, 

BUITEN DE BEBOUWDE 

KOM




VRIJGELEGEN




TENMINSTE 1.000 M2 

PERCEEL




BELEVING VAN RUST

EN RUIMTE



Belangrijke informatie voor u

Brochure 
 
Aankoopmakelaar 


Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de Vaak is het verstandig om u te laten vertegenwoordigen 

samenstelling van deze informatie is betracht, door een collega (NVM-) makelaar die uw belangen in het 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid aankoopproces behartigt. Als verkopend makelaar 

van de vermelde gegevens.
 behartigen wij immers primair de belangen van de 


 verkoper. Uiteraard zullen wij u naar behoren informeren, 


Uitnodiging 
 maar in de onderhandelingen zijn wij uw tegenpartij.


Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, 


aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 
Uitbrengen bod


ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag 

gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken 

treden.
 over onder andere de navolgende zaken:



 • eventuele ontbindende voorwaarde(n);



Bezichtiging 
 •  de gewenste datum van aanvaarding;


Een bezichtiging is geheel vrijblijvend en wordt alleen • laten uitvoeren van bodemonderzoek;


gepland via ons kantoor of de makelaar. Wij maken hier • laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek;


graag voldoende tijd voor vrij. Een bezichtiging is ook voor • aanvullende condities en voorwaarden.


de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen Over ontbindende voorwaarden en aanvullende condities 

het daarom zeer op prijs als u uw bevindingen (zowel moeten partijen het gezamenlijk eens worden. Als bieder 

positief als negatief) binnen een week na bezichtiging krijgt u namelijk niet automatisch een ontbindende 

aan ons kenbaar maakt.
 voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. U dient dit 


 expliciet bij uw bod te vermelden.



Onderzoeksplicht 
 


De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht de 
Gunning 


feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal Verkoper behoudt zich het recht voor het object te 

gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.


van gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij
 


deze bij koper kenbaar waren op het moment dat de 
Overeenkomst 


koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid Koper kan aan een mondelinge overeenkomst geen 

van andere (verborgen) gebreken hoeft verkoper in rechten ontlenen, verkoper behoudt zich tot dat er tussen 

beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust bij de partijen een schriftelijke overeenkomst tot stand is 

koper. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid gekomen alle rechten voor. Verkoper is pas gehouden aan 

gesteld om voorafgaande aan de aankoop het nodige de overeenkomst nadat de akte door beide partijen is 

(bouwkundige) onderzoek te (laten) verrichten. 
 getekend.



 



Voor de bieding 
 
Koopakte 


Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels 

de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten zoals deze voorkomen in de model-koopakte, die is 

die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe NVM, de consumentenbonden en de Vereniging Eigen 

behoort uiteraard het bestuderen van deze brochure, het Huis. Eventueel door de koper te maken voorbehouden 

inwinnen van informatie bij de gemeente en een worden alleen opgenomen als deze in de 

onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. 
 onderhandelingen zijn afgesproken.
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Belangrijke informatie voor u

Wij zijn graag vrijblijvend bereid om u te informeren over Waarborgsom/Bankgarantie 


wat wij gedurende het volledige verkoopproces voor u Tenzij anders overeengekomen, zal in de koopakte een 

kunnen betekenen.bepaling worden opgenomen waardoor de koper, tot 

zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, 

gehouden is binnen een bepaalde periode een 

bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom 

bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de 

koopsom.






Bedenktijd verkoper 


De voornoemde in de koopakte opgenomen wettelijke 

bedenktijd zal eveneens contractueel door de verkoper(s) 

bedongen worden, onder dezelfde voorwaarden en 

condities.






NVM


Aelmans Rentmeesters & Makelaars is lid van de 

Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en 

Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.






Onafhankelijkheid 


Aelmans Rentmeesters & Makelaars is niet actief op het 

gebied van hypotheken en verzekeringen. Bovendien zijn 

er geen afspraken met financiers of verzekeraars, 

waardoor het belang van de klant optimaal is 

gewaarborgd.






Uw eigen woning 


Wilt u uw eigen woning of agrarisch bedrijf verkopen? 

Hiervoor bent u bij Aelmans Rentmeesters & Makelaars 

aan het juiste adres. Neem hierover gerust contact met 

ons op. 
































Aelmans, méér dan uw makelaar


Met ons zeer ruime, veelzijdige aanbod 

woningen, nieuwbouw, bouwkavels, 

Buitenstates, bedrijfs onroerend goed én 

agrarisch & landelijk vastgoed mogen we ons de 

meest veelzijdige makelaar van Limburg en 

omstreken noemen. Kopen, huren, verkopen of 

taxeren? Onze gecertificeerde makelaars staan 

voor u klaar.





Maar wist u dat Aelmans – naast makelaardij – 

meer expertise bezit? Bekijk al onze diensten 

rondom vastgoed, omgeving, milieu, agro en 

bouw op www.aelmans.com.
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De meest veelzijdige 

makelaar van Limburg
en omstreken

INTERESSE?

043 - 30 30 117

Aelmans Rentmeesters & Makelaars


Amerikaplein 78, 6269 DA Margraten


043 - 30 30 117


margraten@aelmans.com

Ubachsberg


Voerendaal


Margraten


Baexem

Panningen


Nijmegen


Vught

Ons actuele aanbod en meer informatie? www.aelmans.com


