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Op dit bouwkavel met een grootte van circa 376m2 gelegen aan de Antwerpsestraat heeft u 
de mogelijkheid om uw eigen vrijstaande droomhuis te realiseren. 

Het perceel is onbebouwd, wordt in de huidige, bouwrijpe staat verkocht en biedt de mo-
gelijkheid voor het bouwen van één duurzame, vrijstaande woning op een fijne locatie op 
loopafstand van het centrum, nabij alle benodigde voorzieningen en op korte afstand van 
uitvalswegen.

In deze brochure wordt u geïnformeerd over wat er bij aankoop van een bouwkavel komt 
kijken en welke randvoorwaarden de gemeente stelt. Daarnaast zijn de belangrijkste ken-
merken van het bouwkavel beschreven. 

Kenmerken

Uw eigen woonwens realiseren....

Type:  Bouwkavel voor het realiseren van 1 duurzame vrijstaande woning 

Perceel kadastraal bekend als:  Gemeente Made en Drimmelen, sectie R, nummer 1958, circa groot 3a 76 ca 
 
Bestemming:  Wonen

Ligging:  In woonwijk;
  Op loopafstand van het centrum;
  Winkels, scholen en sportaccommodaties in de nabijheid gelegen;
  Goede bereikbaarheid van uitvalswegen. 

Bijzonderheden:  Het kavel wordt vrij op naam (VON) geleverd. Dat betekent dat de verkopende partij  
   (gemeente) de kosten draagt van de juridische levering (notariskosten) en de 
  kadasterkosten. De koopprijs is vast. 

Bijkomende kosten:  Naast de kavelprijs brengt de gemeente bij u als kandidaat koper de volgende 
  kosten in rekening: 
  - bij  loting wordt inschrijfgeld gevraagd van € 500,- per inschrijving. Zie voor meer  
     informatie over inschrijving elders in deze brochure; 
  - de legeskosten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De hoogte hiervan 
     is afhankelijk van de bouwkosten van uw bouwplan;
  - de kosten van aanvraag en uitvoering van een rioolaansluiting en inrit. 
  

Bestemmingsplan / Bodeminformatie

De belangrijkste bouw- en gebruiksmogelijk-
heden zijn:
 
• De maximale goot- en bouwhoogte zijn 7 meter en 11 meter;
• Er is een voorgevelrooilijn opgenomen met een minimale afstand 

tot de weg en een maximale diepte van het hoofdgebouw;
• De kaprichting is evenwijdig aan de weg;
• Op het perceel moet worden voorzien in de eigen parkeerbehoef-

te;
• Er dient op het perceel een voorziening voor waterberging te wor-

den aangelegd naar rato van het verharde oppervlak.

De bestemmingsplankaart met betrekking tot dit kavel vindt u achter 
in deze brochure. 

Bodem 

Voor de locatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd con-
form de richtlijnen NEN5740. Er zijn lichte verontreinigingen aange-
troffen. De milieu hygiënische kwaliteit van de grond en het grond-
water vormen geen belemmering voor de bouw van een vrijstaande 
woning op het perceel.
Voormeld onderzoek geeft slechts een indicatie omtrent de mate van 
bodemverontreiniging. Het staat koper derhalve vrij vóór het passeren 
van de notariële akte op de bouwkavel, voor eigen rekening, een bode-
monderzoek te laten uitvoeren volgens de NEN5740 methode. 
Voor de vrijgekomen grond van de bouwkavel gelden wel beperkin-
gen. Grond die op de locatie zal vrijkomen, kan niet zonder restricties 
worden afgevoerd naar elders ten behoeve van hergebruik. Om te be-
palen of de grond buiten de locatie kan worden hergebruikt, dient de 
af te voeren grond te worden onderzocht. Kosten verbonden aan dit 
onderzoek en eventuele afvoer van vrijkomende grond komen voor 
rekening van de koper.
Onderzoek naar geotechnisch bodem- / sonderingsonderzoek van de 
grond dient in opdracht en voor rekening van koper plaats te vinden. 
Onder bodemverontreiniging wordt in ieder geval niet verstaan: aan-
wezigheid van puinresten, puin of andere restanten. 

In het bestemmingsplan “Herziening Antwerpsestraat, Geraniumstraat en Kerkdijk“ (vastgesteld op 11 april 2019) zijn de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het perceel vastgelegd. Op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IM-
RO.1719.1bp18antwgerkerkd-vg01 is het bestemmingsplan in te zien. 
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Staat oplevering/hemelwater/duurzame woning 
Staat van oplevering

Het perceel wordt in bouwrijpe staat geleverd. 

Hemelwater

Om wateroverlast op de bouwkavel te voor- komen dient er op het 
perceel voldoende bergingscapaciteit te zijn. De bouwkavels bieden 
voldoende ruimte om in buffering en infiltratie te voorzien. 

Dit kan bijvoorbeeld door: 
• regenwater (deels) opvangen in een regenton/regenzuil; 
• regenwater bergen in de tuin door aanleg van een buffer/vijver; 
• regenwater infiltreren in de tuin: door de regenpijp af te zagen en 

met een bocht in de tuin (in een laagte) te laten lopen;
• door de aanleg van een grindbed. 
 

Parkeren

Op het perceel moet worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte. 

Duurzame woning

Koper staat er voor in dat de te realiseren woning zal voldoen aan het 
uitgangspunt BENG zoals met ingang van 1 januari 2021 in het Bouw-
besluit is opgenomen.

Voor wat betreft de extra financiering van de bouw van een duurzame 
woning kunt u bij sommige hypotheekverstrekkers een hogere hypo-
theek verkrijgen voor het bouwen van een duurzame woning. Het geld 
dat vrijkomt door een lagere energierekening wordt gebruikt om deze 
hypotheek mee te financieren.

 



Antwerpsestraat 8, Made
Makelaardij og
& Onteigeningszaken

Wonen in de kern
Makelaardij og
& Onteigeningszaken

Koopprocedure
Koopsom en koopovereenkomst 
De concept koopovereenkomst is opgenomen in de bijlagen. Hierin worden afspraken vastgelegd over de koop van de bouwkavel. Bij de 
koopovereenkomst wordt een grondverkooptekening gevoegd. In de met u te sluiten koopovereenkomst zal de door u verschuldigde koopsom 
worden vermeld inclusief de verschuldigde omzetbelasting. 

De feitelijke overdracht van het door u aangekochte perceel grond vindt plaats bij de notariële levering. Op dat moment wordt u eigenaar van de 
bouwkavel. Bij deze notariële levering vindt eveneens de financiële afwikkeling plaats. De behandelend notaris is Notaris Van Meerwijk te Made. 

U wordt geacht om binnen 2 maanden nadat de termijn van de ontbindende voorwaarde met betrekking tot financiering is verstreken het kavel 
af te nemen. Als de notariële levering niet heeft plaats gevonden binnen de genoemde periode van 2 maanden dan wordt de koopovereenkomst 
door de gemeente ontbonden. De gemeente biedt dan de kavel te koop aan de eerstvolgende kandidaat op de wachtlotingslijst. Dit wordt vast-
gelegd in de koopovereenkomst.

Juridische levering van de kavel: u wordt eigenaar van de grond
Door deze levering wordt u eigenaar van de grond. De grondlevering vindt plaats door de gemeente Drimmelen aangewezen notaris. De notaris 
maakt de akte van levering op. U ondertekent de akte van levering bij de notaris. Deze akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare regis-
ters voor onroerende zaken (het Kadaster). Op het moment van ondertekening van de akte van levering moet u ook de koopsom voor de kavel 
betalen, waarbij het eerder door u betaalde inschrijvingsbedrag van € 500,= zal worden verrekend. Voorafgaand aan de notariële overdracht krijgt 
u een nota van  afrekening van de notaris, waarop de door u verschuldigde koopsom, de verschuldigde omzetbelasting en eventuele overige 
kosten staan vermeld.  

Bankgarantie of waarborgsom
In de voorwaarden is onder andere opgenomen dat tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper, door koper binnen twee 
weken nadat de ontbindende voorwaarde met betrekking tot financiering is verstreken een bankgarantie wordt gesteld of een waarborgsom in 
handen van de notaris gestort van 10% van de koopsom. 

Leges omgevingsvergunning
Voor de bouw van een woning en bijgebouwen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Aan het in behandeling nemen van de omge-
vingsvergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Dit zijn de zogenaamde Leges. Deze worden apart in rekening gebracht. De hoogte van de 
Leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten van uw bouwplan. De legeskosten voor uw bouwplan kunt u inzien op de website van de 
gemeente: www.drimmelen.nl; “Legesverordening Drimmelen”. 

Aansluitkosten riolering en aanleg inrit
Aan de hand van door u ingediende aanvragen zal de aansluiting op de riolering en aanleg van een inrit door de gemeente in uitvoering worden 
genomen. Door de gemeente wordt een (gescheiden) rioolaansluiting tot 1 meter in de te kopen bouwkavel aangelegd. Alvorens tot uitwerking 
van de plannen door koper wordt overgegaan, pleegt de koper overleg met afdeling Openbare Werken van de gemeente over de aansluiting van 
het te ontwerpen / te bouwen woning op het gescheiden rioolstelsel.

Er wordt door de gemeente op gemeentegrond een inrit aangelegd. De inrit kan worden aangevraagd door middel van een omgevingsvergun-
ning. De standaard inrit breedte die door de gemeente op haar grond wordt aangelegd is drie meter. Wenst koper een bredere inrit, dan dient 
koper contact op te nemen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente. De kosten van een bredere inrit op gemeentegrond komen voor 
rekening van koper. 

Selectie en loting
Als u in aanmerking wilt komen voor de koop van de bouwkavel, dient u zich in te schrijven via een inschrijfformulier. Bij meer-
dere inschrijvingen voor een kavel, zal de volgorde van toewijzing door loting worden bepaald. De loting vindt plaats onder 
notarieel toezicht. Als u als eerste gegadigde in aanmerking komt voor een bouwkavel volgt een gesprek met medewerkers van 
de gemeente Drimmelen. De overige gegadigden worden op volgorde van trekking op de lotingslijst geplaatst. Als de eerste ge-
gadigde voor de bouwkavel niet tot aankoop over gaat wordt met de eerstvolgende gegadigde op de lijst contact opgenomen.

Inschrijfformulier 
U kunt het inschrijfformulier invullen en sturen naar: 
Klijsen Makelaars & Adviseurs 
Lodewijk Napoleonlaan 77
4904 LH  Oosterhout 

of digitaal: nieuwbouw@klijsen.nl

Het inschrijfformulier moet ontvangen zijn vóór een nog nader te bepalen datum (2021). Inschrijving is alleen mogelijk middels een inschrijffor-
mulier. 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld van € 500,= dient uiterlijk op een nog nader te bepalen datum (2021) aan de gemeente Drimmelen te zijn overgemaakt op 
bankrekening nummer NL92 BNGH 0285 0745 20 ten name van de gemeente Drimmelen, onder vermelding van ”inschrijving bouwkavel Gerani-
umstraat Made en vermelding van uw naam van inschrijving”.

• Als er een loting plaatsvindt en u wordt uitgeloot ontvangt u het inschrijvingsbedrag terug; 
• Als u een kavel krijgt toegewezen en u trekt zich terug na ondertekening van de koopovereenkomst vindt geen restitutie plaats;
• Wanneer er geen loting plaats vindt vervalt dit inschrijvingsbedrag aan de gemeente wanneer na ondertekening van de koopovereenkomst 

de koop niet door gaat. Het is dan bedoeld ter dekking van door de gemeente gemaakte kosten. Als de koop wél doorgang vindt dan wordt 
bij juridische levering van de bouwkavel bij de notaris het inschrijvingsbedrag verrekend met de koopsom; 

Loting
Direct na sluiting van de inschrijftermijn worden aan de inschrijvers lotnummers toegekend, mits het inschrijfgeld tijdig is ontvangen. Vervolgens 
worden zij schriftelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de toewijzing bij loting.
Loten worden toebedeeld aan natuurlijke personen en niet aan adressen. De persoon dient op het moment van aankondiging 18 jaar of ouder te 
zijn. Het aantal loten per persoon bedraagt maximaal één per bouwkavel. De loten en de toewijzingsrechten zijn niet overdraagbaar aan derden.
Loting vindt plaats door de notaris tijdens de lotingsbijeenkomst. Deze lotingsbijeenkomst is op een nog nader te bepalen datum (2021) om 
een nog nader te bepalen tijdstip in het gemeentehuis te Made. Kandidaten die zich hebben ingeschreven mogen hierbij aanwezig zijn, mits de 
coronamaatregelen dit toelaten. 

Toewijzing
Als u een bouwkavel krijgt toegewezen dan wordt een koopovereenkomst gesloten tussen u en de gemeente Drimmelen.  Na ondertekening van 
de koopovereenkomst heeft u maximaal 2 maanden om na te gaan of de aankoop van een bouwkavel en de bouw van een woning voor u financi-
eel haalbaar is. Deze termijn kunt u ook benutten voor de financiering van uw bouwkavel en de bouw van uw woning maar ook voor het indienen 
van een vooroverleg bouwplan voor uw woning. Het bouwplan wordt in het vooroverleg onder andere getoetst aan de bestemmingsplanregels. 
Als de financiering binnen de gestelde termijn niet haalbaar blijkt en u zich beroept op de ontbindende voorwaarde vervalt het inschrijvingsbe-
drag verbonden aan de inschrijving aan de gemeente ter dekking van gemaakte kosten. De gemeente biedt dan de kavel te koop aan de eerst-
volgende kandidaat op de wachtlijst. 
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Heeft u vragen, bel (0162-426 348) of mail (nieuwbouw@klijsen.nl) ons.

NVM Koopovereenkomst: 

Koper dient er rekening mee te houden dat hij tot zekerheid van nakoming van de eventuele te sluiten koopovereen-
komst binnen een nader af te spreken termijn een waarborgsom of bankgarantie dient te deponeren bij een naar door 
hem te noemen notaris ter grootte van 10% van de koopsom. 

Disclaimer
De eigenaar van dit onroerend goed heeft ons de opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, 
hetgeen voor u ten aanzien van ons uiteraard geen financiële consequenties heeft. Geheel vrijblijvend 
informeren wij u over de mogelijkheden voor de verkoop van uw eigen woning en/of bedrijf, het be-
stemmingsplan, bepalingen e.d. Uiteraard is het aan te bevelen om te zien of deskundige bijstand door 
bijvoorbeeld een NVM makelaar gewenst is. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen. 
Deze brochure samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het maken van 
de omschrijving zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij afwijkingen aan deze brochure geen rechten wor-
den verleend. Deze informatie dient beschouwd te worden als een uitnodiging om in onderhandeling 
te treden. Een overeenkomst tussen partijen ontstaat alleen nadat beide partijen het met elkaar eens 
zijn over alle onderdelen van een mogelijk tot stand te komen koopovereenkomst en de koopovereen-
komst door beide partijen is ondertekend, ongeacht of u handelt als natuurlijk persoon of in de uitoe-
fening van een beroep of bedrijf. Vooraf hieraan kan ieder der partijen zich terug trekken uit de onder-
handeling zonder dat de wederpartij een schadevergoeding kan eisen in welke vorm dan ook.
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