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BOUW NU JE EIGEN DROOMHUIS MET 
LANDELIJK UITZICHT OP 749m² eigen 
grond!

€ 320.000 V.O.N.
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INLEIDING

BOUW NU JE EIGEN DROOMHUIS MET LANDELIJK UITZICHT OP 749m² eigen grond!



Wilt u wonen in een vrijstaande woning op een royaal stuk grond in het buitengebied van Oud-Gastel. Die 
droomwens kan nu werkelijkheid worden. Het bouwkavel is gelegen aan Kuivezand 37 te Oud-Gastel en 
heeft een perceel van 749m².




Voor de bouwkavel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Mooie landelijke ligging;

- Eén vrijstaande woning; 

- De woning dient binnen het bouwvlak te worden gesitueerd;

- Kap is verplicht (mansardekap/zadelkap), geen platte daken (m.u.v. bijgebouwen);

- Er is een bodemonderzoek aanwezig;

- Aansluitpunten voor de nutsvoorzieningen zijn aanwezig;

- Verkoper heeft het volledig bouwrijp gemaakt;

- Snelle overdracht;

- Bestemmingsplan wonen.




Hoofdbouw/woningen:

-De goothoogte mag niet meer bedragen dan 7,5 m

-De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m

-De inhoud van een woning mag maximaal 1.500 m³ bedragen
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LIGGING & INDELING

Bijgebouwen

-De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m

-De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 
m

-De oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 
mag maximaal 150 m² bedragen




Ligging:

In het buitengebied, maar toch dichtbij diverse 
winkels, horecagelegenheden en scholen.




Algemene informatie

De bereikbaarheid van het perceel is uitstekend. 
Het ligt vlakbij de A17 en heeft een prima 
verbinding met steden in omgeving. Zoals 
Roosendaal, Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven 
maar ook Randstad is snel te bereiken.




Wij informeren u graag, over de volledige 
informatie over de planregels en procedure. Voor 
meer informatie kunt u ook terecht op: 
ruimtelijkeplannen.nl




Interesse? Wij maken graag met u een afspraak 
voor een vrijblijvend gesprek.
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 320.000,- v.o.n.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Bouwgrond

Soort bouw Bestaande bouw

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 749 m²
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GOOGLE KAARTEN
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Neem contact met ons op voor meer informatie


