
WONINGBROCHURE 

Welkom

thuis.

KERKSTRAAT 33 • OUD-BEIJERLAND

Vraagprijs

€ 669.000 k.k.



“Hier zie ik 
mezelf wel 
wonen”



Wat leuk dat 
je interesse 
hebt in deze 
woning!
Betreft een appartement met commerciële 
ruimte, waarbij beide ruimtes een eigen 
ingang hebben. Een uniek en sfeervol 
object in het centrum van Oud-Beijerland. 




Het pand wordt gekenmerkt door 
karakteristieke aspecten zoals de 
openslaande ouderlijke deuren met glas-
in-lood. De winkel op de begane grond 
bestaat uit een voormalig woonhuis en 
pakhuis, wat is omgebouwd tot 1 
bedrijfsruimte, verdeeld over 2 etages. 




Het woongedeelte en de commerciële 
ruimte zijn beide via een aparte ingang 
bereikbaar. Het woongedeelte op de 1e 
verdieping en de gehele 2e verdieping zijn 
in 2017 gemoderniseerd. 




U kunt gebruik maken van een werkkamer, 
slaapkamer, badkamer en een nieuwe 
keuken, daarnaast kunt u ook nog gebruik 
maken van een dakterras op het zuiden 
van 10 m2. 



Appartement

Soort bovenwoning

Type appartement

Bouwjaar 1905

Balkon dakterras

Verwarming c.v.-ketel (2022)

Parkeergelegenheid openbaar parkeren



woonoppervlakte



 102 m²

inhoud

396 m³

aantal woonlagen



 3

slaapkamers



 2

overige inpandige ruimte



 3 m²

gebouwgebonden 
buitenruimte



 10 m²

externe bergruimte



 -



Omschrijving
Begane grond:

Commerciële ruimte. 




1e verdieping:

De bedrijfsruimte op de 1e 
verdieping is te bereiken via een 
vaste trap.




De woonruimte op de 1e verdieping 
is in 2017 gemoderniseerd.




Het woongedeelte is te bereiken via 
een 2e vaste trap. De overloop biedt 
toegang tot een toiletruimte, de 
badkamer, een slaap-/werkkamer 
en de keuken. 




De L-vormige keuken is voorzien van 
een vaatwasser, gastoestel, oven, 
wijnkoeler en een koel-/
vriescombinatie. 




De badkamer bestaat uit een 
wastafel, douche en de wasruimte 
van het woongedeelte.





2e verdieping
 Via een vaste trap vanaf de 1e verdieping is de 2e 
verdieping te bereiken.




Ook deze verdieping is in 2017 geheel 
gemoderniseerd en instapklaar. 




De woonkamer heeft een oppervlakte van ca. 20 m2 
en geeft direct toegang tot een slaapkamer. 




Verder is er toegang tot een dakterras op het zuiden 
van ca. 10 m2.  





Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond vliering



OOMS MAKELAARS 

Volledige 

woning informatie
Betreft een appartement met commerciële ruimte.

Meer informatie is te vinden op Funda Business. 




Een uniek en sfeervol object in hét centrum van Oud-Beijerland. Het pand gekenmerkt door karakteristieke 
aspecten zoals de openslaande, ouderlijke, deuren met glas in lood. 

De winkel op de begane grond bestaat uit een voormalig woonhuis en pakhuis dat omgebouwd is tot één 
bedrijfsruimte, verdeeld over 2 etages. De woning is zowel inpandig vanuit de bedrijfsruimte te bereiken als 
vanaf de straatkant met een aparte voordeur. 

De bovenwoning is in 2017 geheel gerenoveerd.




Indeling

Begane grond

Commerciële ruimte. 




Eerste verdieping

De eerste verdieping is in 2017 geheel gemoderniseerd en is onder te verdelen in een bedrijfsruimte en een 
woongedeelte.




De bedrijfsruimte op de eerste verdieping is te bereiken via een vaste trap.




Het woongedeelte is te bereiken via een, tweede, vaste trap. De overloop biedt toegang tot een toiletruimte, 
de badkamer, een slaap- werkkamer en de keuken. 

De L-vormige keuken is voorzien van een vaatwasser, gastoestel, oven, wijnkoeler en een koelvriescombinatie. 

De badkamer bestaat uit een wastafel, douche en de wasruimte van het woongedeelte.




Tweede verdieping

Via een vaste trap vanaf de eerste verdieping is de tweede verdieping te bereiken.




Ook deze verdieping is in 2017 geheel gemoderniseerd en instapklaar. 

De woonkamer is circa 20m² en geeft direct toegang tot een slaapkamer. 

Verder is er toegang tot een dakterras van circa 10m².  




Afgelopen twee maanden zijn er zonnepanelen geplaatst en is de CV-ketel ook vervangen. 











Algemeen

Bedrijfsruimte met bovenwoning gelegen in het centrum van Oud-Beijerland.




Kadastrale aanduiding

Het betreft het volle eigendom van een perceel grond met de zich op deze grond bevindende opstal. Het 
perceel grond is gelegen te Oud-Beijerland aan de Kerkstraat 33 te Oud-Beijerland, kadastraal bekend 
gemeente Oud-Beijerland, sectie D, nummer 507, grootte 100 m². 




Het object is verdeeld over een bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en eerste verdieping en de 
bovengelegen woning gelegen op de 1e verdieping en tweede verdieping met dakterras welke verdeeld is:




Woonruimte: 75 m²

Dakterras: 14 m²

Commerciële ruimte: 109 m²




Datum van oplevering

In overleg 




Energielabel

Het object heeft een energielabel E en is geldig tot 15-11-2032




Bestemming

Bij de gemeente Hoeksche Waard valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: 'correctieve 
herziening Wonen', vastgesteld bij Raadsbesluit van 

8 juli 2014.









Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamerkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Inbouw wijnkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Lijst van zaken



Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Lijst van zaken



MAAK VAN DIT HUIS JE THUIS 

Vier tips.

1. Nu je op huizenjacht bent, is het belangrijk dat je weet wat je te besteden hebt. In welke 
prijsklasse kun je gaan zoeken? Laat een berekening maken via de onafhankelijke adviseur 

van Ooms Financieel Adviseurs, waardoor je vlot en nauwkeurig weet wat je financiële 
mogelijkheden zijn.

3. Je bod is geaccepteerd. Gefeliciteerd! Verdiep je nu in een goede taxateur en notaris om je 
droomwoning definitief eigen te maken. De sleutels naar je eigen plek zijn binnen handbereik. 

2. Nu je weet hoeveel je kunt en wilt betalen zien we dat deze droomwoning binnen je budget 
past. Wat fijn! Met dit budget voor ogen is dan nu het spannende moment aangebroken om 
een bod uit te brengen op je nieuwe thuis.

4 Bereid je verhuizing voor. Denk niet alleen het inpakken van de dozen, maar regel ook alvast je 
snelle internet verbinding. Netflix moet natuurlijk wel mee. Klaar met verhuizen? Kijk dan nog 
eens kritisch naar je verzekeringen. 



Financieel advies 

en verzekeringen
Het is jouw huis, jouw leven, jouw toekomst. Dus het enige juiste advies dat we kunnen geven is er één dat 
exact past bij jou. Bij jouw situatie, bij de fase in je leven, bij wat jij belangrijk vindt, bij je karakter zelfs. 

Zo ver gaan we.

Er zijn namelijk heel wat zaken die je je afvraagt
 situatie. Koop je geen woning via ons? Maakt niet uit!

wanneer je op zoek bent naar een nieuw huis. Heb je
 Wij helpen je graag bij het vinden van een passende

nog een woning, dan wil je weten of je daarvan nog
 hypotheek. Ook voor het oversluiten kun je bij ons

overwaarde hebt. Je wilt hoe dan ook weten wat er
 terecht.

voor jou verandert en wat er financieel allemaal gaat
 


gebeuren. Daarom zijn we uitermate geïnteresseerd 
 Verzekeringen

in jouw verhaal.






 Onafhankelijk


Het is goed om te weten dat je bij ons terecht
 verzekering) goedkoper uitpakken. Houdt, naast de 
kunt voor financieel advies, hypotheekadvies,
 hypotheek-premie en overlijdensrisicoverzekering, 
verzekeringsadvies, vermogensadvies en elk ander
 rekening met een paar tientjes per maand voor een 
advies waar een financieel aspect aan zit. Ook
 opstalverzekering, inboedelverzekering en 
belangrijk: Ooms Financieel Adviseurs werkt volledig
 aansprakelijkheidsverzekering.

onafhankelijk.
 



 Financieel advies is maatwerk. Dat geven we je voor


 Hypotheek
 financiële weerbaarheid in elke fase van je leven. Je


Of je een woning koopt, verbouwt of verduurzaamt:

een hypotheek moet passen bij je persoonlijke


Of je starter bent of niet, ook voor verzekeringen 
geldt: het hangt af van jouw situatie. Ben je nog jong, 
dan kan je levensverzekering (overlijdensrisico-

persoonlijke adviseur helpt je bij het maken van de

beste keuzes voor nu en later.



Ik wil mijn 

huis verkopen
Wij kennen uw wijk, uw straat en uw potentiële 
kopers. Hierdoor bepalen onze ervaren makelaars 
samen met u de optimale vraagprijs en realiseren 
wij aantoonbaar het beste verkoopresultaat.

Ik wil mijn huis 

laten taxeren
Bij de koop van een huis, een verbouwing of bij 

het oversluiten van jouw hypotheek heb je een

taxatierapport nodig. Onze taxateurs kennen de

regio en leveren een leesbaar, betrouwbaar en

door alle partijen geaccepteerd taxatierapport.

Ik wil een 

huis kopen
U staat op het punt een huis te kopen. Eén van de 
grootste aankopen in uw leven. Het kopen van een huis 
vereist deskundigheid, ervaring, een realistische blik en 
onafhankelijk advies. Daarom neemt u een aankoop-
makelaar mee.

Sneller verkocht dan de 

gemiddelde verkoop.




Kleiner verschil tussen koopsom en 
vraagprijs dan de gemiddelde 
verkoop.




Lokale en landelijke dekking 

en marketing.

Het in kaart brengen van uw 
woonwensen en het geven van een 
realistisch woonadvies.




Jouw ideale huis eerder vinden, 

nog voordat deze op Funda staat.




Tijdig advies en raad op de juiste 
momenten.

Objectief en betrouwbaar.



Taxatierapport binnen 5 werkdagen 
na opname van de woning.




Tegen een aantrekkelijk tarief!

OVERIGE DIENSTEN 



OOMS MAKELAARS 

Ons team.
Vragen over deze woning of hulp nodig bij het vinden 
van jouw droomhuis? Ons team staat voor je klaar 
met persoonlijk advies passend bij jouw situatie. 

Door ruim 90 jaar ervaring in de makelaardij kennen

wij écht iedere wijk van Hoeksche Waard op ons 
duimpje, waardevolle kennis die bij zowel aankoop 

als verkoop het verschil maakt. Met Ooms heb je alles 

onder controle, van A tot Z!

Roy Ehbel


Directeur / Register Makelaar en Taxateur o.z.

06 - 53384191

088 – 4240212 | r.ehbel@ooms.com

Chantal de Jong


Kandidaat Makelaar

06  - 82062919

088-4240274 | c.de.jong@ooms.com

Jasper Huisman


Register Makelaar

06 - 12496072

088 - 4240230 | j.huisman@ooms.com

Dagmar Hendriks


 Register Makelaar en Taxateur o.z.

06-12571609

088 - 4240262 | d.hendriks@ooms.com

Dick Veldhoen


Register Makelaar en Taxateur o.z.

06 - 51991761

088 – 4240290 | d.veldhoen@ooms.com

Paul van den Herik


Financieel Adviseur

06-53390801

088 - 4240221 | p.vd.herik@ooms.com

Debby Verbaas


Commercieel Medewerker Wonen

0186 - 619300 | hoekschewaard@ooms.com

Mariska Maaskant


Commercieel Medewerker Wonen

0186 - 619300 | hoekschewaard@ooms.com









Extra 

informatie.

OOMS MAKELAARS 

Schriftelijkheidsvereiste



 Voor particulieren geldt dat er van een juridische 
overeenkomst pas sprake is als de koopovereen-

komst door zowel verkoper als koper is ondertekend.





Onderhoud


De staat van onderhoud en beoordeling van de 
bouwkundige staat geldt op basis van visuele 
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van 
het object. Een uitgebreide bouwkundige opname 
valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. 
Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de 
kandidaat-koper(s). Koper heeft de mogelijkheid, in 
samenspraak met de verkoper, om voor eigen 
rekening een bouwkundige keuring te (laten) 
verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen 
teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat 
van onderhoud.






 Aansprakelijkheid


Het bovenstaande behelst slechts een globale 
omschrijving van een object. De informatie berust 
deels op door derden aan onze kantoren verstrekte 
gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze 
informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de 
juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.






 Koopakte


De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM.





 Ontbinding


De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 
(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bijvoorbeeld verkrijgen financiering) wordt met elkaar 
besproken na de dag dat overeenstemming is bereikt 
over de koopsom en de overige voorwaarden.

Zekerheidsstelling



 De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de 
koopsom. De koper dient deze binnen 6 weken na de 
dag dat overeenstemming is bereikt over de 
koopsom en de overige voorwaarden bij de 
desbetreffende notaris te deponeren.






Bedenktijd


De koper die een natuurlijke persoon is en niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te 
ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint 
om 00.00 uur op de dag die volgt op de dag dat de 
tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de 
koper ter hand wordt gesteld. Deze objectinformatie 
beoogt geen uitputtende lijst te geven met 
betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken in de 
woning.




De informatie die is vermeld, is verkregen van de 
eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter 
plaatse en heeft als bedoeling om de koper zo goed 
mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de 
op de verkoper rustende mededelingsplicht.






 Onderzoeksplicht koper + mededelingsplicht


Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de 
verkoper van een woning een mededelingsplicht en 
de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit 
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de 
beoordeling of de woning de eigenschappen zal 
bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van 
de woning zal willen maken. Het verdient dan ook 
aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) 
deskundige in te schakelen.



Mededeling tot verkoop


Alle verstrekte informatie dient gezien te worden 
alseen uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet 
dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand 
komen.






 Biedverloop


Het biedverloop bij onderhandelingen over 
onroerende zaken kent diverse bijzonderheden die u 
het best vooraf met de makelaar kunt bespreken.






 Gunning


Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het 
object te gunnen aan de gegadigde van zijn en/of 
haar keuze. Een overeenkomst komt tot stand, indien 
overeenstemming is bereikt over de koopsom, 
oplevering, bijkomende voorwaarden, roerende zaken 
en de koopovereenkomst is ondertekend. 






 Koopakte


Behoudens nadere afspraken gelden de standaard-
regels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte 
die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars NVM, de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis. De waarborgsom (of bank-
garantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt 
voldaan aan de notaris. Eventueel door de koper te 
maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van 
hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie), worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn 
afgesproken. Voor zover er in deze brochure 
aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze 
opgenomen in de koopakte. Het verdient aan-
beveling in plaats van een waarborgsom van 10% van 
de koopsom te storten bij de notaris, een bank-
garantie van 10% van de koopsom bij de notaris te

doen deponeren in verband met mogelijke discussie 
met de inspecteur van de Inkomsten Belasting.






 Notariskeuze koper


Indien u als koper een notaris verkiest buiten een 
straal van 20km van het pand, zullen eventuele 
kosten ten behoeve van een volmacht voor verkopers 
voor rekening van kopers komen.






 Disclaimer


Deze brochure is door ons kantoor met de meeste 
zorg samengesteld aan de hand van de door de 
verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en 
tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties 
verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze 
eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens 
aanvaarden. De meetinstructie is gebaseerd op de 
NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het 
geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. 
De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten 
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatie-
verschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting.





BLIJF OP DE HOOGTE

Ooms weet wat

er leeft
Actuele artikelen, interessante interviews en de 
laatste woningen. Volg ons op social media en 

meld je aan voor de nieuwsbrief.

instagram.com/
ooms_makelaars

facebook.com/
oomsmakelaarscapelle

linkedin.com/

company/ooms-makelaars

youtube.com/

user/OomsMakelaars

ooms.com



Aantekeningen.





Waarom Ooms?
Omdat wij álles

voor je regelen
Verkoopplannen? Dat kan een werkwijze toelichten. Bij Ooms 
spannend avontuur zijn. Wij komen Makelaars staan kwaliteit, persoon-
graag bij je thuis langs om hier over  lijke aandacht en een goed gevoel bij 
te praten. Tijdens deze vrijblijvende onze klanten op één. Reken daarbij 
afspraak inventariseren wij je ook op de juiste strategie voor het 

verkoopwensen en zullen wij je onze beste resultaat. Daarom Ooms.

Op huizenjacht?


Bel ons vandaag nog: 0186-619300

Je vindt het bij ons
De meest verkopende makelaar in jouw regio

Trotse NVM Makelaar (Preferred Funda-
Partner)

Met 10 vestigingen altijd een kantoor in de 
buurt!

Jouw specialist op het gebied van 
woningmakelaardij, bedrijfsmakelaardij, 
financieel advies en taxaties

Al bijna 100 jaar een gevestigde naam en jouw 
betrouwbare partner binnen vastgoed

Persoonlijk, betrokken en een echte 
aanpakkersmentaliteit



Commerciële ruimte met bovenwoning en dakterras 

verdeeld over drie bouwlagen

Kerkstraat 33 te (3262 PG) Oud-Beijerland

KOOPSOM € 669.000,00 kosten koper
vrij van BTW



Omschrijving
Algemeen 
 
Indeling 

Karakteristieke commerciële ruimte met boven- 
Commerciële ruimte

woning en dakterras, gelegen in het centrum van Ca. 76 m² op de begane grond, alsmede 33 m² op
Oud-Beijerland. 
 de 1ste verdieping, thans is gebruik als kapsalon. 



 


 De salon beschikt over een entree aan de zijde

Objectafbakening 
 van de Peperstraat. Aan de achterzijde bevindt

Het betreft de volle eigendom van een perceel zich een dubbele pui. De ruimte op de 1ste
grond met de zich op deze grond bevindende verdieping heeft een vlizotrap naar de bergvliering.

opstallen, plaatselijk bekend als Kerkstraat 33 en 

Peperstraat 11 te Oud-Beijerland en bij het 
Woning

kadaster bekend als Gemeente Oud-Beijerland, Ca. 4 m² begane grond, bestaande uit entree met
sectie D, nummer 507, groot één are (100 m²m²m²
 trap naar de 1ste verdieping, alsmede ca. 37 m²


 op de 1ste te verdieping, bestaande uit overloop,

 slaapkamer, keuken en badkamer, alsmede ca. 34

Lasten en beperkingen 
 m² op de 2de verdieping, bestaande uit woon-

In de laatste akte van levering, verleden voor kamer met toegang tot het dakterras (ca. 14 m²). 

notaris mr. M. Dijkshoorn te Oud-Beijerland op 1 

februari 2008 zijn geen waardebeïnvloedende De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vast-
lasten en / of beperkingen opgenomen. 
 gesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als


 zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de

 Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.
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Vervolg omschrijving
Koopsom
 
Zakelijke lasten 2021

€ 669.000,00 kosten koper.
 Onroerendezaakbelasting	  € 642,00



 Rioolheffing                           € 202,00


 Waterschap                          € 114,00


Omzetbelasting 
 


Niet van toepassing.
 Totaal                                     € 958,00


  


 Bovengenoemde bedragen zijn per jaar. 


Datum transport
 


In overlegoverleg 
 Nadrukkelijk zijn vermeld dat deze vrijblijvende

 informatieverstrekking niet als een aanbieding of

 offerte mag worden beschouwd. 


Wijze van oplevering
 


Het object wordt vrij van huur en gebruik (schoon Aan deze gegeven kunnen een rechten worden
en ontruimd) opgeleverd in huidige staat.
 ontleend.


 


 


Energielabel 


De commerciële ruimte heeft een energieklasse E 

en is geldig tot 15 november 2032




De woning heeft een energieklasse E en is 

geldig tot 15 november 2032.







Bodem 


Op basis van informatie verkregen via de website
www.bodemloket.nl blijkt dat voor onderhavige
locatie geen onderzoeken zijn ingeschreven in de
openbare registers. Ook op de kadastrale legger
zijn geen bijzondere lasten of beperkingen
opgenomen.






Asbest


Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende
zaak asbest is verwerkt. 







Notaris


Door Koper te bepalen. 






Kosten 


Alle kosten verband houdende met de overdracht 

daaronder begrepen biedingskosten, overdrachts-
belasting en het honorarium van de notaris zijn
voor rekening van koper.
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Bestemmingsplan
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Bij de gemeente Hoekse Waard valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Correctieve
herziening Wonen‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 8 juli 2014. Op grond van artikel 10.1 van dit
bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-
Archeologie 2‘. 




De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. op de begane grond:
1. dienstverlenende bedrijven / - voorzieningen;
2. praktijkruimtes;
3. ambachtelijke bedrijven;
4. maatschappelijke voorzieningen;
5. horecabedrijven van categorie 1 zoals bedoeld 

in de begripsbepaling in art. 1 van deze regels;
6. ondersteunende horeca;
7. detailhandel in kunst en/of antiek;
8. bestaande woningen, waarbij aan huis 

verbonden beroepen, waaronder mede 
begrepen gastouderopvang, zijn toegestaan;

b. op de etages:
1. de functies genoemd onder a sub 1 t/m 6, mits 

op één van de etages van een gebouw wordt 
gewoond;

2. bestaande woningen, waarbij aan huis verbon-
den beroepen, waaronder mede begrepen gast-
ouderopvang, zijn toegestaan;

met de daarbij behorende:
- tuinen en erven;
- wegen en paden;
- bestaande gebouwde en ongebouwde parkeer-

voorzieningen;
- verkeersvoorzieningen;
- waterhuishoudkundige voorzieningen;
- groenvoorzieningen.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.

De maximale bouwhoogte is 10 meter en de maximale
goothoogte is 6 meter.



Vervolg bestemmingsplan
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Horeca categorie 1 (licht): 




horeca 1a:een horecabedrijf dat tot hoofddoel
heeft het verstrekken van (al dan niet voor
consumptie ter plaatse) bereide etenswaren, ijs,
koffie en thee met als nevenactiviteit het verstrekken
van (alcoholhoudende) dranken ter plaatse.








horeca 1b: een horecabedrijf dat tot hoofddoel
heeft het verstrekken van maaltijden ter plaatse, met
als nevenactiviteit het verstrekken van (alcohol-
houdende) dranken ter plaatse.



Locatie
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Bereikbaarheid


Goed bereikbaar met zowel eigen- als openbaar

vervoer. Nabij openbaar vervoer voorzieningen en
gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen
richting autosnelweg A29.







Parkeren


In het gehele centrum van Oud-Beijerland is het

gratis parkeren. 
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Plattegrond begane grond 

Kerkstraat 33, Oud-Beijerland 10



Plattegrond 1ste verdieping
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Plattegrond 2de verdieping 
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Kadastrale kaart
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Adres

Kerkstraat 33





Postcode / Plaats


3262 PG  Oud-Beijerland

Gemeente

Oud-Beijerland 





Sectie / Perceel

 D / 507

Soort

Volle eigendom  



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
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Tel: 088 424 0 171

Nils van den Berg
Vastgoedadviseur

Winkels
Tel: 088 424 0 116

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse

Winkels
Tel: 088 424 0 120




