
TE KOOP
VRIJSTAANDE WONING 

op bedrijventerrein ‘Timmersveld’

Vleermuisstraat 21, Hengelo
Vragen? Bel Alexander| 053 485 22 44



OBJECT

Algemeen

Voor de verkoop bieden wij u aan deze ruime vrijstaande bedrijfswoning, gelegen op industrieterrein 
‘Timmersveld’, aan de Vleermuisstraat 21. 

De woning heeft een woonoppervlakte van ca. 250 m², verdeeld over 3 bouwlagen en is gelegen op 
een rustige doch centrale locatie in een groene omgeving. 

De Vleermuisstraat is gelegen in de buurt Roershoek, een kindvriendelijke buurt met relatief veel 
gezinnen. De combinatie van wonen en werken is hier goed te combineren en het object zou zeer 
geschikt kunnen zijn voor de kleine zelfstandigen en/of ZZP’ers.

De woning is voorzien van een energielabel B en verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bestemmingsplan

“A1-Zone 2019” met als enkelbestemming “Bedrijf” en functieaanduiding ‘bedrijfswoning’.

Kadastraal

Gemeente Hengelo Overijssel 
Sectie T
Nummer 6038
Groot 482 m²

Bouwjaar

1997.
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 250 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.

Energielabel bedrijfswoning

De bedrijfswoning beschikt over energielabel B. (zie ook bijlage)
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Begane grond Hal, toilet, woon-/eetkamer 

met keuken,  bijkeuken, 

provisiekelder, kantoor, 

inpandige garage.

110 m²

Eerste verdieping Overloop, 2 slaapkamers, 

hobbykamer, badkamer,

technische ruimte, balkon

115 m²

Zolder Bergruimte via vlizotrap 25 m²

Totaal 250 m²



Indeling en oppervlakte(en) woonhuis

De totale oppervlakte van de onderhavige bedrijfswoning bedraagt circa 250 m² BVO.  

Begane grond (ca. 110 m² BVO)

Entree met royale hal v.v. meterkast, toilet, vaste trap naar de 1e verdieping (v.v. traplift), met 
aangrenzend een kleine kantoorruimte, ruime L-vormige woonkamer met veel 
daglichttoetreding, voorzien van openhaard alsmede een schuifpui naar de tuin. Direct 
naast de woonkamer bevindt zich de keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals  
koelkast, Siemens oven, kookplaat, vaatwasser en afzuigkap. Aangrenzend aan de keuken 
bevindt zich de was-opbergruimte en provisiekelder. Via de keuken is ook de inpandige 
verwarmde garage bereikbaar. Aan de linker voorzijde van de woning is de oprit gesitueerd 
en rondom de woning bevindt zich een ruime  (deels omheinde) tuin.

1e verdieping (ca. 115 m² BVO)

Overloop met 2 ruime slaapkamers, waarvan één slaapkamer met inbouwkasten en balkon, 
één kleine hobby-/slaapkamer, een ruime badkamer voorzien van een badmeubel, ligbad, 
inloopdouche, balkon en separaat is er een toilet op de bovenverdieping. Daarnaast 
beschikken alle kamers over dakramen en knieschotten met daarachter enige bergruimte. 
Tevens bevindt zich hier de technische ruimte.

Opberg zolder (ca. 25 m² BVO)

De zolder/vide betreft een opbergruimte en is toegankelijk middels een vlizotrap. Rechtop 
lopen in deze ruimte is mogelijk.

Algemeen

Rondom het huis bevindt zich de royale (deels omheinde) tuin, een betegeld terras te 
bereiken via de woon-/eetkamer. Het geheel is gelegen aan een rustige straat en de 
achtertuin kent veel privacy. 

Het geheel is duidelijk weergegeven in de plattegrond bijgevoegd in de bijlage. 

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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OPLEVERINGSNIVEAU

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

- CV(gas) installatie met deels vloerverwarming en deels met radiatoren;

- Granieten vloeren op de begane grond;

- Houten kozijnen v.v. draai-/kiepramen en volledig thermopane beglazing;

- Eigen aansluitingen nutsbedrijven;

- Schuifpui in woonkamer naar terras;

- Airco unit in woonkamer;

- Moderne openhaard - gasgestookt; 

- Moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur;

- Hal met toilet en garderobe en trap (v.v. traplift) naar 1e verdieping;

- Inbouwkasten in master bedroom;

- Badkamer v.v. ligbad, badmeubel, inloopdouche en separaat toilet;

- Ruime garage voorzien van roldeur, elektrisch bedienbaar;

- Omheinde tuin;
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KOOPGEGEVENS

Koopsom

€ 595.000,-- 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. 

Vleermuisstraat 21 | Hengelo



LOCATIE

Bereikbaarheid

Het object is uitstekend te bereiken per auto, aangezien de Vleermuisstraat uitloopt op de 
Deurningerstraat waardoor veel uitvalswegen goed te bereiken zijn. De Rijkssnelweg A1 en de 
populaire verbindingsweg, de Oldenzaalsestraat, liggen op korte afstand.

Omgeving-/locatieaanduiding

In de directe omgeving staan voornamelijk woningen alsmede detailhandel met name: 
Autobedrijf Bruins, Brandweer Twente kazerne Hengelo-Noord, Batterij & accu Specialist B.V., 
Fitwinkel Hengelo, Hubo Bouwmarkt Hengelo etc.

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).

Parkeren

Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op openbaar terrein rondom het object. 
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding in goed overleg, op korte termijn mogelijk.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper. 

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
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Artikel 4 Bedrijf 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor (gebouwen ten behoeve van): 

 bedrijven zoals genoemd in de bij deze regels horende bijlage 1 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten A1-zone 2019' én voor zover deze qua categorie overeenkomen 

met de categorie ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie', met 

uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-1-111' ook voor 

een autoplaatwerkerij; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-2-111' ook voor 

een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-3-111' ook voor 

een machine- en apparatenfabriek; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-4-111' ook voor 

en constructiewerkplaats; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-5-111' ook voor 

Overige metaalbewerkende industrie; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-6-111' ook voor 

Overige metaalbewerkende industrie; 
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 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-7-111' ook voor 

een sportschool; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-8-111' ook voor 

een bouwmarkt; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-9-111' ook voor 

detailhandel in kringloopartikelen; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-10-111' ook voor 

een bedrijfsverzamelgebouw; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-11-111' ook voor 

een sportschool; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-12-111' ook voor 

een schoonheidsinstituut; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-13-111' ook voor 

detailhandel in golfgeschenken; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-14-111' ook voor 

detailhandel in en reparatie van accu's en batterijen; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-15-111' ook voor 

een tandheelkundig centrum; 

 productiegebonden detailhandel; 

 ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG' mede voor 

een verkooppunt voor motorbrandstoffen welke niet is voorzien van een LPG vulpunt 

en bijbehorende pompshop; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' voor een bedrijfswoning of 

voor een bedrijventerreinwoning; 

 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

vuurwerkopslag' voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, met een 

bufferbewaarplaats van maximaal 2000 kg; 

 ter plaatse van de aanduiding 'opslag' uitsluitend voor de opslag van lege containers, 

materiaal ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen en schone bouwstoffen; 

 bijgebouwen; 

met tevens ondergeschikt: 

 tuinen, erven en terreinen; 

 wegen en paden; 

 groenvoorzieningen; 

 parkeervoorzieningen; 

 ondersteunende horeca;  

 overpaden en inritten ten behoeve van aanliggende bestemmingen; 

 voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater; 

 nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

 bouwwerken , geen gebouwen zijnde. 
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4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemeen 

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste 

staan van deze bestemming.  

4.2.2 Gebouwen 

Binnen deze bestemming mogen gebouwen worden gebouwd met inachtneming van de 

volgende bepalingen: 

 de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

 de voorgevel van een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw dient voor minimaal 60% in de 

aan de straat gelegen bouwgrens te worden gebouwd; 

 het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage', mag niet worden overschreden. Indien het bestaande 

bebouwingspercentage meer bedraagt, geldt dat als maximum bebouwingspercentage; 

 de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte', mag niet 

worden overschreden. Indien de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, geldt dat als 

maximum bouwhoogte; 

 indien de aanduiding 'minimum bouwhoogte' is aangegeven mag de bouwhoogte niet 

minder bedragen dan de aangegeven minimale bouwhoogte ter plaatse van de 

aanduiding 'minimum bouwhoogte'. Indien de bestaande bouwhoogte minder bedraagt, 

geldt dat als minimum bouwhoogte; 

 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 2,5 meter te bedragen, dan 

wel de bestaande afstand indien deze minder dan 2,5 meter bedraagt, tenzij bij 

bouwgrens anders is bepaald. 

4.2.3 Bedrijfswoningen/Bedrijventerreinwoningen 

Binnen deze bestemming mogen bedrijfswoningen/bedrijventerreinwoningen worden 

gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 een bedrijfswoning of bedrijventerreinwoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak 

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' worden gebouwd; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' mag het aantal bedrijfswoningen of 

bedrijventerreinwoningen maximaal 1 bedragen; 

 de bouwhoogte van een bedrijfswoning of bedrijventerreinwoning mag niet meer 

bedragen dan 10 meter, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt; 

 de goothoogte van eenbedrijfswoning of bedrijventerreinwoning mag niet meer 

bedragen dan 6 meter, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt. 

4.2.4 Aan-/uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen/bedrijventerreinwoningen 

Binnen deze bestemming mogen aan-/uitbouwen en bijgebouwen bij 

bedrijfswoningen/bedrijventerreinwoningen worden gebouwd met inachtneming van de 

volgende regels: 

 aan-/uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 

gebouwd; 
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 de gezamenlijke oppervlakte van de aan-/uitbouwen en bijgebouwen bij 

bedrijfswoningen/ bedrijventerreinwoningen mag maximaal 50 m² bedragen; 

 de bouwhoogte van aan-/uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 5 meter 

bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;  

 de goothoogte van aan-/uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3,5 meter 

bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt. 

4.2.5 Nutsvoorzieningen 

Binnen deze bestemming mogen nutsvoorzieningen worden gebouwd met inachtneming van 

de volgende bepalingen: 

 voor gebouwen van openbaar nut, zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water- 

en energiedistributie geldt, dat de bebouwde oppervlakte niet meer dan 15 m² en de 

bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen. 

4.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 

inachtneming van de volgende bepalingen: 

 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 meter 

bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die maximaal 1 meter 

hoog mogen zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In 

geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 

3 meter bedragen. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo wordt in ieder 

geval begrepen het gebruik van de in de bestemming aangegeven gronden en de daarop 

voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van: 

 een bedrijfswoning of bedrijventerreinwoning, anders dan op grond van het bepaalde 

in 4.1 onder s is toegestaan; 

 detailhandel, met uitzondering van internethandel en/of telefonische colportage en/of 

het bezorgen van door particulieren gekochte goederen. 

4.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af 

te wijken van het bepaalde in artikel 4.3 ten behoeve van:  

 bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met 

toegestane bedrijven die zijn genoemd in de bij deze regels behorende bijlage 1 (Staat 

van bedrijfsactiviteiten A1-zone 2019), mits het geen geluidszoneringplichtige 

inrichtingen betreft; 

 bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 (Staat van bedrijfsactiviteiten A1-zone 2019 

via afwijking), mits sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodem- en 

grondwaterverontreiniging en waarbij, indien van toepassing, in ieder geval de 

volgende voorwaarden gelden: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.65_nutsvoorziening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_2.10_deoppervlaktevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_2.3_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.30_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.44_gebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_2.3_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.30_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.86_voorgevelrooilijn
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.86_voorgevelrooilijn
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_2.3_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.30_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.18_bedrijfswoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.19_bedrijventerreinwoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_4.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.38_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.57_internethandelenoftelefonischecolportage
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_1.66_omgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/r_NL.IMRO.0164.BP0111-0301.html#_4.3_Specifiekegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb2.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb2.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb2.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0164.BP0111-0301/b_NL.IMRO.0164.BP0111-0301_rb2.pdf


o baden en vaten worden op een aantoonbaar vloeistofdichte bodem of in een 

vloeistofdichte opvangvoorziening gezet; 

o buiten voor bedrijfsvoering gestalde auto's, vrachtauto's machines en 

werktuigen dienen op een vloeistofkerende vloer te staan; 

o bij spuitinrichtingen waar met risiciovolle stoffen (oplosmiddelen) wordt 

gewerkt, wordt gespoten in een gesloten cabine of wordt op een andere wijze 

gezorgd dat de gebruikte stoffen niet in het grondwater terechtkomen; 

o bedrijfsprocessen met (half)open installaties vinden plaats boven een 

aantoonbaar vloeistofdichte vloer; 

o het transport van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting vindt plaats 

op/boven een aantoonbaar vloeifstofdichte vloer. 

 













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!


