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PASVELDWEG

OVERLOON

TE KOOP
Zelf uw droomhuis bouwen? Dit is uw kans!

Royale bouwkavel van 1000 m² met vrij uitzicht 

aan de achterzijde, gelegen op een fraaie locatie 

aan de dorpsrand.
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Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Pasveld-

weg  en heeft de bestemming “Wonen met de specifieke 

aanduiding sba-hg”. Er mag een royale woning gebouwd 

worden. Het bouwen van een woning met een aan huis 

gebonden beroep is mogelijk. Het volledige bestem-

mingsplan is bij de makelaar op te vragen.
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Plannaam: Pasveldweg Overloon Datum afdruk: 2016-06-28
 

Naam overheid: Gemeente Boxmeer IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2012-09-13
Planidn: NL.IMRO.0756.BP11OvlPasveldweg-VG01 Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

De bouwkavel is gelegen aan de rand van Overloon. In 

Overloon zijn diverse voorzieningen voorhanden. Over-

loon heeft een aantal toeristische trekpleisters en be-

schikt tevens over een rijk verenigingsleven.Op ca. 3 km 

bevindt zich de oprit van de A73. Binnen een half uur 

bent u in Nijmegen of Venlo. Venray bevindt zich op een 

afstand van 10 km..
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Belangrijke informatie voor u

Een huis kopen doet u niet elk jaar
Een huis kopen is een belangrijk besluit. Heeft u alle 
aspecten die in het algemeen en voor u in het bijzon-
der van belang zijn meegenomen bij uw beslissing? 
Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze 
brochure, het inwinnen van informatie bij de gemeente 
en een onderzoek naar uw financiele mogelijkheden.

Verzekert u zich ervan dat alle voor u belangrijke za-
ken ter sprake komen. Schroomt u niet om onze me-
dewerkers om tekst en uitleg te vragen over de wo-
ning en de te volgen procedure.
Vaak is het verstandig u te laten vertegenwoordigen 
door een collega makelaar die uw belangen in het 
aankoopproces behartigt. Als verkopend makelaar 
behartigen wij immers primair de belangen van de ver-
koper. Uiteraard zullen we u naar behoren informeren, 
maar in de onderhandelingen zijn wij uw tegenpartij.

Het uitbrengen van een bod
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het be-
drag van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te 
spreken over o.a. de navolgende zaken:
- eventuele ontbindende voorwaarde(n)
- de datum van aanvaarding
- de eventuele overname van roerende zaken
N.B. Over ontbindende voorwaarde(n) moeten partij-
en het eens zijn vóór of tijdens de (mondelinge) koop. 
Als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. U dient 
dit expliciet bij uw bod te vermelden.

Koopakte
Als u als koper het met de verkoper eens bent, is er in 
beginsel een overeenkomst. Voor de rechtsgeldigheid 
van de overeenkomst moet deze schriftelijk worden 
vastgelegd. Na overhandiging van (een kopie van) de 
door beide partijen ondertekende akte aan de koper 
begint de volgende dag om 00.00 uur ’s morgens voor 
de koper een bedenktijd van drie dagen.
Tenzij anders vermeld, zal de koopakte worden op-
gemaakt door ons, conform de richtlijnen van Vast-
goedPRO.

Bankgarantie/Waarborgsom
In de koopakte kan bepaald worden dat de koper een 
bankgarantie moet afgeven of een waarborgsom bij 
de notaris moet storten ter grootte van 10% van de 
koopsom. Deze garantie of waarborgsom dient als ze-
kerheid dat de koper zijn verplichtingen nakomt.

Onderzoeksplicht
De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht 
de eigenschappen bezitten die voor een normaal ge-
bruik nodig zijn. De verkoper staat in voor de afwezig-
heid van gebreken die dit normale gebruik belemme-
ren, tenzij deze bij u als koper bekend waren op het 
moment dat de koopovereenkomst tot stand kwam. 
Voor de afwezigheid van andere (verborgen) gebreken 
hoeft de verkoper in beginsel niet in te staan. Het ri-
sico hiervoor berust bij de koper. Als koper heeft u 
de gelegenheid voorafgaand aan de koop het nodige 
(bouwkundige) onderzoek te (laten) doen. 

Lijst van zaken
Bij de koopakte behoort een lijst waarop zaken staan 
die bij de koop zijn inbegrepen. Voor zover deze lijst 
bij de documentatie is gevoegd, is deze onder voor-
behoud van tussentijdse wijzigingen.

Voorwaarden VastgoedPRO
Wij zijn lid van VastgoedPRO. Op onze werkwijze zijn 
de Algemene Consumentenvoorwaarden dan wel de 
Algemene Voorwaarden van VastgoedPRO van toe-
passing. U kunt deze documenten bij ons opvragen. 

VastgoedPRO
VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie die zich 
richt op de agrarische makelaardij. VastgoedPRO 
biedt richting de markt een kwaliteitskeurmerk als 
het gaat om het kopen, verkopen, huren, verhuren of 
het taxeren van vastgoed. Aangesloten taxateurs en 
makelaars moeten voldoen aan de meest stringente 
kwaliteitseisen van de dienstverlening, die periodiek 
getoetst worden. Daarnaast zijn belangrijke kernpun-
ten van VastgoedPRO deskundigheidsbevordering, 
belangenbehartiging voor de leden en facilitaire on-
dersteuning.

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde maten en plattegronden dienen ter indicatie. Evenmin kan Landelijk 
Wonen of één van de franchisenemers aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht in deze brochure zou voorkomen. 

Alle informatie en gegevens in deze brochure mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.
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Landelijk-wonen.nl

Vestiging Peel, Maas 

en Rivierengebied

Breestraat 20

5845 AV  Sint Anthonis

Tel: 0485-387 300

E-mail: sintanthonis@landelijk-wonen.nl

Heeft u nog vragen naar aanleiding van 

deze brochure of wilt u een afspraak ma-

ken?

Neem dan contact op met ons!


