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MARKANTE WOON-/WERKVILLA

Prinsestraat 3, Enschede
Vragen? Bel Alexander Engelbertink | 053 485 22 44



OBJECT

Algemeen

Voor de verkoop bieden wij u aan deze markante en goed onderhouden woon-/werkvilla, 
gelegen aan de Prinsestraat 3 te Enschede. De kantoorvilla heeft een oppervlakte van ca. 
550 m², verdeeld over 3 etages alsmede een archief-/opslagkelder. 

De villa is gesitueerd nabij het stadscentrum. De omgeving staat bekend om haar statige 
kantoorvilla’s en een groene representatieve omgeving. In de directe omgeving zijn met 
name zakelijke dienstverleners, alsmede de Hogeschool Saxion gevestigd. De kantoorvilla 
beschikt over een royaal parkeerterrein met ca. 12 parkeerplaatsen.

Bestemmingsplan

“Horstlanden-Veldkamp 2010” met als enkelbestemming ‘Gemengd -1’, welke aangewezen 
gronden bestemd zijn voor kantoren, maatschappelijke voorzieningen en wonen. 

Kadastraal

Gemeente Enschede
Sectie H
Nummer 389
Groot 930 m²

Bouwjaar

Oorspronkelijk 1920
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 550 m² en is als volgt 
onderverdeeld: 

De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve 
indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Kelder Archief-/ bergruimte ca. 95 m²

Begane grond Kantoorruimte/ Wonen ca. 275 m²

Eerste verdieping Kantoorruimte/ Wonen ca. 105 m²

Tweede verdieping Kantoorruimte/ Wonen ca. 75 m²

Totaal ca. 550 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte

• CV(gas) installatie met radiatoren;

• Alarminstallaties;

• Brandmeldinstallaties;

• Meterkast met aansluitingen openbare nutsbedrijven;

• Glasvezel aansluiting;

• Meerdere wand- en split airco-units;

• Pantry (begane grond);

• Toiletgroep begane grond (D – H) + toilet 1e verdieping;

• Keuken 2e verdieping v.v. bar, koelkasten, vaatwasser, afzuigkap en een oven;

• Zonwering(elektrisch);

• Thermopane beglazing v.v. ventilatieroosters; 
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OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte

• Databekabeling verwerkt in muren;

• Ramen v.v. natuurlijke ventilatie;

• Deels natuurstenen vloer, deels parket, deels vloerbedekking, deels pvc;

• Gestucte plafond v.v. inbouwspots;

• Diverse vaste inbouwkasten.

Algemeen

• Parkeren op eigen terrein;

• Buitenverlichting;

• Opslagruimte in kelder v.v. kluis.
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KOOPGEGEVENS

Koopsom

€ 1.175.000,-- kosten koper.

Zekerheidsstelling

Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de 
notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. 

Energielabel

Het huidig energielabel betreft een energielabel G. Zie ook bijlage.

Verkennend Bodemonderzoek

Er is een verkennend bodemonderzoek van de locatie beschikbaar. Deze heeft plaats 
gevonden in april 2008.  De resultaten en conclusies zijn als bijlage toegevoegd.

Prinsestraat 3 | Enschede



LOCATIE

Bereikbaarheid

De villa is gelegen op enkele minuten lopen van het centraal trein- en busstation van 
Enschede. Tevens op enkele loopminuten afstand is de Oude Markt gesitueerd met vele 
goede en gezellige lunchgelegenheden. Via de Singel en de Westerval is de Rijksweg A35 
eenvoudig binnen enkele rijminuten te bereiken.

Omgevingsfactoren

De villa is gesitueerd aan de Prinsestraat die uitkomt op de M.H. Tromplaan, midden in het 
zakelijk hart van Enschede. De M.H. Tromplaan staat bekend om haar statige kantoorvilla’s 
en haar groene representatieve uitstraling. In de directe omgeving zijn o.a. gelegen: 
Hogeschool Saxion, Stellingwerf Van Beek & Drosten Advocaten, Huisartsenpraktijk H.A. 
Eijgelaar en Billet tandartsen.

Parkeren

Op eigen terrein zijn 12 parkeerplaatsen beschikbaar. Tevens zijn er in de directe omgeving 
voldoende (betaalde) parkeermogelijkheden. 

Milieubodemgesteldheid

Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater 
onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige 
gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een 
saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel 
het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding per direct.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper/verhuurder. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Alexander Engelbertink
053 485 22 44



BIJLAGEN
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 maart 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Enschede
H
399

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Beff

b.efftink
Veelhoek



BETREFT

Enschede H 399
UW REFERENTIE

Beff
GELEVERD OP

16-03-2022 - 11:01
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11122467499
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-03-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-03-2022 - 14:59
BLAD
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Enschede H 399
Kadastrale objectidentificatie : 064310039970000

Locaties Prinsestraat 3
7513 AM  Enschede
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0153010000327307

BISSCHOPSTR 6 A
7513 AK  ENSCHEDE

Kadastrale grootte 930 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 257475 - 471205
Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Koopsom € 925.000 Koopjaar 2013

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 62733/170 Ingeschreven op 02-04-2013 om 12:13
Naam gerechtigde De heer Ariën Rob de Winter

Adres Marthalaan 25
7533 CC  ENSCHEDE

Geboren 28-10-1968
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ENSCHEDE

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.64310039970000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0153010000327307
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62733_170
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24120492
https://www.kadaster.nl/contact
b.efftink
Rechthoek
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Energielabel utiliteitsbouw
Registratienummer
189367933

Datum registratie
03-03-2022

Geldig tot
11-10-2031

Status
Definitief

Dit gebouw
heeft energielabel G

Isolatie

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

Verwarming

Warm water

Ventilatie

Koeling

Verlichting

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Elektrische boiler

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Compressiekoeling

8,5 W/m² gemiddeld geïnstalleerd vermogen

Niet aanwezig

Dit gebouw wordt verwarmd via een
aardgasaansluiting

Aandeel hernieuwbare energie 0,0 %

Over dit gebouw

Adres

Prinsestraat 3 

7513AM Enschede

BAG-ID: 0153010000327307

Bouwjaar

1920

Detailaanduiding

Compactheid

1,97

Gebruiksfunctie

100% Kantoor

Gebruiksoppervlakte

462 m²

Opnamedetails

Naam

Building Label

Examennummer

41569

Certificaathouder

BuildingLabel B.V.

Inschrijfnummer

SKW.012312

KvK-nummer

39090359

Soort opname

Basisopname

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV



Energielabel utiliteitsbouw

Toelichting bij dit energielabel
Voor dit gebouw is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw gebouw is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van het

gebouw en de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en verlichting.

Hoe minder fossiele energie uw gebouw gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A      het beste+++++

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Dit gebouw gebruikt 442,84 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 85,25 kg CO /m²2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die dit gebouw gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van het gebouw. Hoe compacter een gebouw is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compact gebouw heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming

van uw gebouw, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld gebruik en het gemiddelde Nederlandse klimaat.

Het energiegebruik voor apparatuur – zoals computers en procesinstallaties – is niet meegenomen in de berekening. Dit omdat het

energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig het gebouw zelf is. Daarom is het energiegebruik op uw energielabel niet hetzelfde als

het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

442,84 kWh/m² per jaar

G F

300,01

E

275,01

D

250,01

C

225,01

B

200,01

A

180,01

A+

160,01

A++

120,01

A+++

80,01

A++++

40,01

A+++++

0,01

Aandeel hernieuwbare energie Het aandeel hernieuwbare energie van dit gebouw is 0,0%. Hernieuwbare energie is afkomstig uit

zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels

vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Energiebehoefte De energiebehoefte is de hoeveelheid energie uw gebouw nodig heeft om te verwarmen en koelen.

Hierbij wordt uitgegaan van een standaard ventilatiesysteem. Betere isolatie en het dichten van kieren

verlagen deze energiebehoefte. De energiebehoefte van dit gebouw is 304,39 kWh per vierkante meter

gebruiksoppervlakte.

Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw gebouw. Wilt u een

gedetailleerder overzicht van deze kenmerken? Dit kunt u opvragen bij uw energiedeskundige.

Op basis van de energetische kenmerken van uw gebouw is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie

van uw gebouw verbeteren. Let op: het gaat om mogelijke kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord

toegepast kunnen worden – uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit

– is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw gebouw. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. Daarnaast helpt de

deskundige u om maatregelen te laten passen in uw meerjaren onderhoudsplanning. Hierbij is een algemeen aandachtspunt dat u vaak ook

veel energiewinst haalt uit het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw gebouw en installaties. Dit zorgt naast een lager

energiegebruik ook voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Let op: energiebesparing kan wettelijk verplicht zijn. Op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen vindt u informatie over deze

verplichtingen. Ook vindt u hier meer informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden. Tot slot staan er praktijkvoorbeelden en tips hoe

u aan de slag gaat met het verbeteren van uw gebouw.
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Isolatie
Een gebouw verliest minder warmte wanneer u het goed isoleert. Ook bespaart u op uw energiekosten en vermindert u de uitstoot van het

broeikasgas CO . Daarnaast verhoogt een goede isolatie het comfort in uw gebouw. Het gebouw is gelijkmatiger warm doordat muren en

ramen minder kou afgeven. Is uw gebouw (gedeeltelijk) niet geïsoleerd? Dan vindt u hieronder een aantal adviezen waarmee u de isolatie van

het gebouw verbetert.

2

Gevelisolatie In dit gebouw is (een deel van) de gevels nog niet geïsoleerd. Met gevelisolatie verbetert u de

energieprestatie van dit gebouw. Oudere gebouwen hebben vaak niet geïsoleerde spouwmuren.

Spouwmuurisolatie is dan in verhouding een goedkope manier om de gevel te isoleren. De spouw

na-isoleren zorgt voor een matige isolatiewaarde (R  = 1,0 tot 1,7 m²K/W). Andere mogelijkheden zijn

isolatie aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Dit geeft een betere isolatiewaarde, maar

is ook duurder. Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer nageïsoleerd. U kunt de gevels

daarom het beste direct zo goed mogelijk isoleren.

C

Dakisolatie In dit gebouw is (een deel van) de daken nog niet geïsoleerd. Met dakisolatie kunt u de energieprestatie

van dit gebouw verbeteren. Afhankelijk van het type dak is het mogelijk om aan de binnenkant of

buitenkant (onder de dakbedekking) te isoleren. Bijvoorbeeld bij een schuin dak met pannen of een plat

dak. Hierbij is aandacht voor het juiste gebruik van dampremmende folie belangrijk zodat u vocht en

houtrot in het dak voorkomt. Is de dakbedekking aan vernieuwing toe? Neem dan direct de isolatie mee

en isoleer zo goed mogelijk.

Vloerisolatie In dit gebouw is (een deel van) de vloeren nog niet geïsoleerd. Hierbij kan het – naast begane

grondvloeren – ook gaan om vloeren boven een onderdoorgang. Bij sommige vloeren kunt u de

onderzijde isoleren. Bijvoorbeeld bij een vloer boven een kelder, een kruipruimte (met een vrije ruimte

onder de balken van minimaal 35 cm) of een vloer boven een onderdoorgang. Bij de kruipruimte is

het verstandig om de bodem af te dekken met een kunststof folie. Zo voorkomt u dat isolatiemateriaal

vochtig wordt. Bij vloeren op de volle grond of boven een lage kruipruimte kunt u de bodem of de

bovenzijde van de begane grondvloer isoleren. Een vloer wordt hoogstwaarschijnlijk maar één keer

grondig gerenoveerd. Isoleer daarom meteen goed.

Geïsoleerde
buitendeur(en)

Een buitendeur met weinig glas – zoals veel voordeuren – telt in het energielabel als een buitendeur.

In dit gebouw is (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Een geïsoleerde buitendeur

verbetert de energieprestatie van uw gebouw. Belangrijk hierbij is dat u deze deur in een geïsoleerd

kozijn plaatst. Rondom de deur moet u aan vier zijden een goede luchtdichting aanbrengen. Gaat u

een buitendeur vervangen? Kies dan voor een geïsoleerde buitendeur.
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LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren
van een gebouw
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een

warmtepomp, moet uw gebouw niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid van

het gebouw in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden in uw gebouw. Deze

kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij de aansluiting van

het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken, ramen, deuren en/

of panelen is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar aansluiten. Dit voorkomt

warmteverlies en onaangename tocht.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer het gebouw in. Dat voorkomt tocht.

Maar het gebouw moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie

– en met name bij het dichten van naden en kieren – ook aandacht aan voldoende ventilatie. Laat u

hierover informeren door een expert.

Installaties
Naast het isoleren van uw gebouw, is het belangrijk dat u aandacht besteedt aan de installaties. Met energiezuinige installaties of

installaties die hernieuwbare energie gebruiken, gebruikt uw gebouw minder fossiele energie en stoot ook minder CO  uit. Als er op dit punt

nog verbetering in uw gebouw mogelijk is, dan vindt u hieronder een aantal adviezen waarmee u de energieprestatie van uw gebouw kunt

verbeteren.

2

Energiezuinig
verwarmingstoestel

Is de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? Dan kunt u het beste kiezen voor een energiezuinig

en duurzaam systeem. Hieronder staan een aantal voorbeelden van energiezuinige systemen, ze

variëren in hoe ze gebruik maken van duurzame energiebronnen. Elektriciteit als energiedrager is op dit

moment ten dele duurzaam (een mix van groen en grijs), maar is op termijn duurzamer te maken.

HR107 ketel

Met een zuinige HR107 ketel kan uw gasverbruik flink dalen. Een nadeel van HR107 ketels is dat

deze werken op aardgas. In Nederland willen we in de toekomst van het gebruik van aardgas af,

omdat dit een fossiele brandstof is.

Hybride warmtepomp

Wilt u het gebouw verwarmen met minder aardgas, maar is het gebouw nog niet geschikt om

volledig over te stappen op lage temperatuurverwarming? Dan is een hybride warmtepompsysteem

een goede (tussen)oplossing. Dit systeem bestaat uit een (bestaande) CV-ketel op aardgas en een

warmtepomp op elektriciteit. De warmtepomp zorgt meestal voor warmte in uw gebouw. Alleen als

het buiten erg koud is, helpt de CV-ketel mee.

Warmtepomp

Met een volledig elektrische warmtepomp heeft u geen aardgasaansluiting meer nodig voor

verwarming van uw gebouw. Warmtepompen halen warmte uit onuitputtelijke bronnen zoals lucht,

bodem, oppervlaktewater of grondwater. Een warmtepomp werkt met een lage verwarmings-

temperatuur. Daarom is dit systeem alleen geschikt voor goed geïsoleerde gebouwen.

Biomassaketel

Ook met een biomassaketel heeft u geen aardgas meer nodig voor verwarming. Een biomassaketel

verwarmt door houtpellets, houtsnippers of hele houtblokken te verbranden in plaats van aardgas.

Houtpellets zijn geperste houtkorrels. Bij de verbranding ontstaat wel fijnstof. Dit kan overlast in de

omgeving veroorzaken.
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Warmtenet

Nog een alternatief waarbij geen aardgasaansluiting voor verwarming van uw gebouw nodig is,

is een warmtenet. Dit heet ook wel stadsverwarming. Bij dit systeem wordt er direct warmte

geleverd aan het gebouw. Door buizen die onder de grond liggen, gaat het warme water naar de

gebouwen, waar het via eenwarmtewisselaar gebruikt wordt voor verwarming. Het afgekoelde water

gaat weer terug naar de verwarmingscentrale, die het dan weer opwarmt. Hier wordt warmte

gemaakt van overgebleven warmte van industrieën, afvalverbranding en afvalwater, biomassa,

geothermie of oppervlaktewater. De warmte die aan het gebouw geleverd wordt kan van een hoge

of een lage temperatuur zijn, dat verschilt per warmtenet. Als het warmtenet warmte van een

lage temperatuur levert, dan is het van belang dat uw gebouw goed geïsoleerd is, en dat de

radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming geschikt zijn voor verwarmingswater met een lage

temperatuur. Liggen er al warmtenetten in uw stad of dorp? Of zijn er plannen om deze in de

toekomst aan te leggen? Overweeg dan om op dat net aan te sluiten. In afwachting van de

definitieve plannen kunt u al wel aan de slag met het verbeteren van de isolatie en de

overige installaties in het gebouw.

Energie-efficiënt
ventilatiesysteem

Ventilatie van een gebouw is nodig voor een gezond binnenklimaat, maar kost ook energie. Het is

daarom verstandig om te zorgen voor een ventilatiesysteem dat voldoende ventileert én energiezuinig is.

Hieronder vindt u voorbeelden van dergelijke systemen.

Ventilatie met warmteterugwinning

De meeste utiliteitsgebouwen hebben een balansventilatiesysteem. Hierbij stuurt een

luchtbehandelingskast verse ventilatielucht via kanalen en roosters door het gebouw. Andere

kanalen zuigen de gebruikte lucht af en blazen het naar buiten. Deze lucht bevat nog veel warmte.

Een warmteterugwinunit kan deze warmte aan nieuwe lucht toevoegen, wat energie bespaart.

Vraaggestuurde ventilatie

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem kijkt naar hoe ruimtes gebruikt worden en bepaalt zo hoeveel

lucht er door het gebouw stroomt. CO  sensoren in het gebouw meten continu de luchtkwaliteit.

Zo bepaalt het systeem hoeveel lucht er toe- en afgevoerd moet worden. De ruimtes zijn zo altijd

voldoende geventileerd. Is er niemand aanwezig? Dan schakelt het systeem naar een lagere stand,

wat uw energiegebruik verlaagt.

2

Efficiënt koelsysteem Gebouwen koelen kost energie. U kunt uw energiegebruik beperken door te voorkomen dat uw gebouw

veel opwarmt en door te kiezen voor een energiezuinig(er) koelsysteem. Deze tips kunnen u helpen:

Houd de warmte in de zomer goed buiten. Gebruik hiervoor (buiten)zonwering, zonwerende

beglazing, overstekken en isolatie van uw gebouw.

Ventileer uw gebouw tijdens de zomernacht. Zo koelt u het gebouw ’s nachts af, zodat het gebouw

in de ochtend koel is. De koeling kan dan ook later aan.

Vervangt u de (compressie)koelmachine? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een

systeem dat vrije koeling gebruikt. Bijvoorbeeld koudeopslag in de bodem. In steeds meer gebieden

in Nederland ligt een collectief koudenet. Dit kan ook een interessante optie zijn in plaats van een

compressiekoelmachine.

Zonnepanelen voor
elektriciteitsopwekking

Zonnepanelen - ook wel PV panelen genoemd - zetten de energie van de zon om in elektriciteit.

Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen en een omvormer. De panelen kunnen op platte of schuine

daken staan, en steeds vaker komen ook systemen voor met gevel PV-panelen. Plaats de panelen

bij voorkeur op het zuiden, zodat ze zo veel mogelijk zonlicht opvangen. Maar ook met een andere

oriëntatie is een goede opbrengst te halen. Zorg dat uw panelen niet (gedeeltelijk) in de schaduw staan,

dan loopt de opbrengst terug.
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Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.ep-online.nl.

De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de

geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen kunt u een indicatie krijgen hoeveel

bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord

toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen

van uw gebouw. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel

advies in te winnen.
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‘Bestemmingsplan Horstlanden- Veldkamp 2010’ 

 

Artikel 6 Gemengd - 1 

 6.1 Bestemmingsomschrijving 

 6.2 Bouwregels 

 6.3 Afwijken van de bouwregels 

 6.4 Specifieke gebruiksregels 

 6.5 Afwijken van de gebruiksregels 

 6.6 Wijzigingsbevoegdheid 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor “Gemengd-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor 

a. kantoren, met dien verstande dat deze functie beperkt is tot maximaal 350 m² bruto-

vloeroppervlak per bouwperceel; 

b. maatschappelijke voorzieningen, die zijn genoemd in categorie A en B van de bij deze regels 

behorende Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging (bijlage 2); 

c. het wonen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis; 

d. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, erven, terreinen en voorzieningen, zoals bergingen, 

trappenhuizen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Algemeen 

Op de voor “Gemengd-1” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 

overeenstemming is met het bepaalde in lid 6.1. 

6.2.2 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
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a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte” mag de bouwhoogte niet worden 

overschreden; 

c. ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte” mag de goot- en bouwhoogte 

niet worden overschreden. 

6.2.3 Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. bijbehorende bouwwerken mogen buiten het bouwvlak uitsluitend achter de voorgevelrooilijn 

worden gebouwd tot maximaal 50 m²; 

c. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 4,5 meter bedragen. 

6.2.4 Overige bouwwerken 

Voor het bouwen van niet eerder genoemde overige bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 

c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

6.2.5 Nutsvoorzieningen 

In afwijking van het bepaalde in de leden 6.2.2 en 6.2.4 gelden voor het bouwen 

van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen; 

b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

6.2.6 Bestaande bebouwing 

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3., 6.2.4, 

en/of 6.2.5 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 6.2.1, voor de bouw van gebouwen ten behoeve van de vestiging van een maatschappelijke 

voorziening dan wel wijziging of aanpassing van een bestaande maatschappelijke voorziening in 

een maatschappelijke voorziening die niet is genoemd in categorie A of categorie B van bijlage 2 

van deze regels, mits die maatschappelijke voorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard 

en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 6.1 op die locatie 

toegestane maatschappelijke voorzieningen; 

b. lid 6.2.3. onder b, voor een gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken buiten het 

bouwvlak tot maximaal 75 m², mits het bebouwingspercentage niet meer bedraagt dan 50%; 
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c. lid 6.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 meter; 

d. lid 6.2.4, onder c, voor een bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, tot maximaal 7 meter; 

e. lid 6.2.6, voor het vervangen en/of uitbreiden van bestaande gebouwen die zijn gesitueerd 

buiten het bouwvlak met een vergroting die niet meer bedraagt dan 15% van de oppervlakte 

van die gebouwen onder de voorwaarden dat: 

1. de uitbreiding van het gebouw uitsluitend op de begane grond wordt gerealiseerd; 

2. de goot- en bouwhoogte niet toenemen. 

De in dit lid genoemde afwijkingen worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de woonsituatie; 

 het straat- en bebouwingsbeeld; 

 de verkeersveiligheid; 

 de sociale veiligheid; 

 de milieusituatie; 

 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

6.4 Specifieke gebruiksregels 

a. De uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis is samenhang met wonen is uitsluitend 

toegestaan, indien: 

1. het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis 

niet groter is dan 30 m²; 

2. bedrijfsmatige activiteiten beperkt zijn tot bedrijven die zijn genoemd in categorie 1 uit 

de hoofdgroep Bedrijven van de bij deze regels behorende Lijst van Bedrijfstypen 

(bijlage 1); 

3. geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten, die kunnen leiden tot een 

nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een 

onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte; 

4. geen sprake is van detailhandel en/of horeca; 

5. geen onevenredige aantasting plaats vindt van de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

b. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting. 

2. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning. 

6.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
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a. lid 6.1, ten behoeve van de vestiging van een maatschappelijke voorziening dan wel wijziging of 

aanpassing van een bestaande maatschappelijke voorziening in een maatschappelijke 

voorziening die niet is genoemd in categorie A of categorie B van bijlage 2 van deze regels, mits 

die maatschappelijke voorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de 

omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 6.1 op die locatie toegestane 

maatschappelijke voorzieningen; 

b. lid 6.4, onder a, ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis tot een 

maximaal vloeroppervlak van 49% van het totale vloeroppervlak van de woning met 

bijbehorende bouwwerken; 

c. lid 6.4, onder a, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, dat niet is genoemd in 

de hoofdgroep Bedrijven van de bij deze regels behorende Lijst van Bedrijfstypen (bijlage 1) dan 

wel is genoemd in categorie 2 uit de hoofdgroep Bedrijven van de bij deze regels behorende Lijst 

van Bedrijfstypen (bijlage 1), mits dat bedrijf, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed 

op de omgeving kan worden gelijkgesteld met een bedrijf dat is genoemd in categorie 1. 

De in dit lid genoemde afwijkingen worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de woonsituatie; 

 het straat- en bebouwingsbeeld; 

 de verkeersveiligheid; 

 de sociale veiligheid; 

 de milieusituatie; 

 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

6.6 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd het 

plan te wijzigen door het toevoegen van de aanduiding “dienstverlening” ten behoeve van de vestiging 

van dienstverlening. 

Burgemeester en wethouders kunnen uitsluitend toepassing geven aan de in dit lid genoemde 

wijzigingsbevoegdheid, indien hierdoor geen onevenredige aantasting plaats vindt van: 

 de woonsituatie; 

 het straat- en bebouwingsbeeld; 

 de verkeersveiligheid; 

 de sociale veiligheid; 

 de milieusituatie; 

 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0153.20090339-0004/r_NL.IMRO.0153.20090339-0004_1.1.html#_1.24_dienstverlening


U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!
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