
TE KOOP
BEDRIJFSCOMPLEX MET BEDRIJFSWONING

Lentfersweg 120, Rijssen
Vragen? Bel Roy Duijn| 053 485 22 44

Met bedrijfswoning (verhuurd)

Bestemming “Maatschappelijk”

Voormalig uitvaartcentrum



OBJECT

Algemeen

Voor de verkoop bieden wij aan een voormalig uitvaartcentrum gelegen in de woonwijk 
Lenfert in Rijssen. Het bedrijfsgebouw is groot ca. 762 m² en beschikt over een bedrijfswoning 
van ca. 124 m² (verhuurd). Het geheel is gelegen aan de Lentfertsweg 120. Het object 
beschikt tevens over 4 garageboxen, waarvan er 2 zijn verhuurd.

Het gebouw leent zich naast uitvaartcentrum ook uitstekend voor maatschappelijke 
doeleinden, zoals fysiotherapie, bijzondere woonvormen, kinderopvang of huisartsen. 

Bestemmingsplan

‘Wonen Rijssen” met als enkelbestemming volgens artikel 11 ‘Maatschappelijk’ (zie bijlage).

Kadastraal

Gemeente Rijssen
Sectie G
Nummer 1487
Groot 2.914 m² 

Bouwjaar

Oorspronkelijk 1971, echter in de loop der jaren gemoderniseerd.

Lentfersweg 120 | Rijssen



Indeling en oppervlakte(en)

De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 886 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.

Het object beschikt over 4 garageboxen waarvan er 2 zijn verhuurd.
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Begane grond bedrijfsruimte 762 m²

Begane grond woonruimte 124 m²

Totaal 886 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

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

• Bestaande indeling systeemwanden

• Systeemplafonds

• Verlichtingsarmaturen

• CV-installatie met radiatoren

• Keukenblok

• Toiletten 

• Koeling middels airco-installatie 

• De losse inventaris is desgewenst ter overname
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KOOPGEGEVENS

Koopsom

€ 750.000,-- 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. 
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LOCATIE

Bereikbaarheid

Het object is uitstekend bereikbaar vanaf de Enterstraat met aansluiting op de provinciale 
weg richting Goor en Wierden. Tevens ligt er een goede busverbinding op loopafstand.

Locatieaanduiding / Omgevingsfactoren

Gelegen in de woonwijk ‘Lenfert’ tegenover begraafplaats ‘Het Lentfert’. In de nabije 
omgeving zijn o.a. de voorzieningen van een sporthal en basisschool.

Parkeren

Op eigen terrein is er voldoende parkeerruimte aanwezig.

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 in overleg.

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

Roy Duijn
053 485 22 44



BIJLAGEN







 

BESTEMMINGSPLAN : WONEN RIJSSEN 

 

 

 

Artikel 11 Maatschappelijk 

 11.1 Bestemmingsomschrijving 

 11.2 Bouwregels 

 11.3 Nadere eisen 

 11.4 Specifieke gebruiksregels 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. (sociaal-)medische instellingen; 

b. sociaal-culturele instellingen; 

c. bestaande religieuze instellingen; 

d. bestaande bijzondere woonvormen, zoals verpleging en verzorgingen en begeleid wonen, al 

dan niet in samenhang centrale voorzieningen; 

e. bestaande onderwijsinstellingen en kinderopvang; 

f. bestaande openbare dienstverlening, waaronder politie, brandweer en gemeenteopslag; 

g. bestaande sportvoorzieningen; 

h. horecabedrijven overeenkomstig de categorieën 1 en 2 en bestaande horecabedrijven 

overeenkomstig categorie 3, zoals vermeld in de bij deze regels behorende Categorie-

indeling horecabedrijven uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met 

horecacategorie 2'; 

i. bestaande (dienst)woningen; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/r_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_2.11.html#_11.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/r_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_2.11.html#_11.2_Bouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/r_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_2.11.html#_11.3_Nadereeisen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/r_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_2.11.html#_11.4_Specifiekegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/r_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_2.11.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/rb_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_3.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/rb_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_3.html


een en ander met bijbehorende; 

j. groenvoorzieningen en water; 

k. verkeers- en parkeervoorzieningen; 

l. ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen 

m. het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'karakteristiek'; 

met dien verstande dat: 

n. in de bestemming inrichtingen als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 40 van de Wet 

geluidhinder en risicovolle inrichtingen niet zijn begrepen. 

11.2 Bouwregels 
11.2.1 gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. het aantal (dienst)woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal; 

c. het maximum bebouwingspercentage van het bouwvlak mag per bouwvlak 100 % 

bedragen, dan wel niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage per (deel van het) bouwvlak; 

d. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 7 m, danwel de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte' aangegeven hoogte, danwel de bestaande bouwhoogte van 

hoofdgebouwen als deze hoger is, met uitzondering van (kerk)torens; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bedragen de goot- en bouwhoogten ten 

hoogste de bestaande goot- en bouwhoogten. 

f. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 2,5 

m, dan wel ten minste de afstand van het bestaande gebouw tot de zijdelingse 

perceelgrens, indien deze minder bedraagt. 

11.2.2 bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen en carports zijnde, 

gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de voorste 

bebouwingsgrens ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m; 

b. de hoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m 

bedragen. 

11.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige 

aantasting van: 



a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. het bebouwingsbeeld; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de verschijningsvorm van karakteristieke panden; 

nadere eisen stellen aan: 

1. de plaats en de bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve 

van het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van gebouwen ter plaatse 

van de aanduiding 'karakteristiek'; 

2. de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

11.4 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken als horecabedrijven in de vorm van bar-

dancings, nachtclubs en discotheken; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken als horecabedrijven in een hogere categorie 

en/of in afwijking van de categorieomschrijving, zoals vermeld in de bij deze regels 

behorende 'Categorie-indeling horecabedrijven'. 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401/rb_NL.IMRO.1742.BPRW2009000-0401_3.html


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!


