
 

  

Venrayseweg ong. 

Overloon 

Winkel-/kantoor-/horecaruimte 1: circa 175 m².  

Huurprijs € 1650,- per maand, excl. BTW 

 

Winkel-/kantoor-/horecaruimte2: circa 145 m².  

Huurprijs € 1400,- per maand, excl. BTW 

 

Ook als geheel te huur. 

Bouwjaar : 2018 

Opp. VVO  : ca. 320 m² 

In units vanaf :  ca. 145 m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelrand Bedrijfsonroerendgoed 

(0478) 56 88 46 | info@peelrand.com | www.peelrand.com 

TE HUUR 
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Fraai, modern, nieuwbouw winkel-/kantoor-/

horecapand, gelegen op een top locatie in een 

karakteristiek-eigentijds appartementencomplex in het 

hartje centrum van de dorpskern, op een uitstekende 

zichtlocatie. Het winkel-/kantoor-/horecapand, groot 

320 m² is in het geheel of in 2 gedeelten van resp. 145 

m² en 175 m² te huur met een ingang aan de 

Venrayseweg en een ingang aan de Vierlingbeeksweg.   

 

De oplevering is casco met aansluiting op de 

nutsvoorzieningen en een aansluitpunt voor een 

toiletgroep en pantry.   

 

De winkel aan de Vierlingsbeekseweg heeft een 

automatische grote schuifpui. De pui van de winkel aan 

de Venrayseweg kan geheel worden opengeklapt. 

Ideaal voor terrasdoeleinden.  
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Parkeren:  

Voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de directe 

omgeving.  

 

Ligging en Bereikbaarheid:  

Overloon is met +/- 4 000 inwoners een bescheiden dorp 

te midden van de Brabantse natuur en net dat laatste is 

de kracht van Overloon. Want behalve dat Overloon 

flink aan het uitbreiden is en er de nodige 

starterswoningen (200+) en appartementen (28) worden 

gebouwd, heeft het dorp ook een grote 

aantrekkingskracht op de omliggende dorpen en is het 

een belangrijke toeristische trekpleister door de 

aanwezigheid van het 'Oorlogsmuseum-Liberty Park', 

dierentuin het 'Zooparc' en enkele vakantieparken.   
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Overloon heeft een bruisend centrum waarvan bijna 

alle winkels 7 dagen in de week zijn geopend.  

Aangezien de supermarkt vlakbij dit pand is gevestigd, 

valt dit pand extra in de picture. Er is voldoende 

parkeergelegenheid. De locatie is vanaf de snelweg  

A-73 (3min) eenvoudig te bereiken en ligt op een 

verkeersknooppunt (Venray-Vierlingsbeek-Boxmeer).  
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ALGEMENE KENMERKEN 

BOUWJAAR : 2018 

VLOEROPPERVLAKTE  : ca. 320 m². 

VVO IN UNITS : vanaf ca. 145 m² 

LIGGING  : gelegen in het centrum. 

VLOEREN  : beton vloer.  

KOZIJNEN  : aluminium kozijnen. 

BESTEMMINGSPLAN  : winkelruimte, kantoor, horeca. 

ERFDIENSTBAARHEDEN  : geen bekend. 

ONDERHOUDSTOESTAND : nieuwbouw 

ASBESTHOUDENDE MATERIALEN : geen. 

   

ALGEMEEN 

HUURPRIJS  WINKELRUIIMTE 1 : € 1.650,-  per  maand ( ca 175 m²) 

HUURPRIJS WINKELRUIMTE 2 : € 1.400,- per maand ( ca. 145 m²) 

BTW  : De huurprijs wordt (in principe) wel belast met  

omzetbelasting.  
 

HUURTERMIJN : ** optiejaren. 

BETALING : per maand door middel van automatische bankoverschrij-

ving / per maand door middel van automatische incasso. 

HUURINDEXERING  : Jaarlijks, op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI-

alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.   
 

GARANTIE- 

/ZEKERHEIDSSTELLING   : 3 maanden huur.  

HUUROVEREENKOMST   : Naar het model huurovereenkomst kantoor  en andere be-

drijfsruimte / winkelruimte in de zin van artikel 7:230a BW 

van de ROZ dd juli 2003 met daarbij behorende algemene 

bepalingen (zie ook www.roz.nl).  

NUTSVOORZIENINGEN : De oplevering is casco met aansluiting op de  

  nutsvoorzieningen en een aansluitpunt voor een toilet-

groep en  pantry.  

VASTE LASTEN 
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PLATTEGROND 
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BESTEMMINGSPLAN 

Artikel 6 Centrum 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

a. wonen op de begane grond dan wel op de verdiepingen, indien dit wonen reeds plaats vindt op het moment van de tervisieleg-

ging van het ontwerp-plan of waarvoor reeds een (bouw)vergunning is verleend ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-

plan; 

b. aan huis gebonden beroepen; 

c. detailhandel, uitsluitend op de begane grond; 

d. bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Bedrijvenstaat (bijlage 2); 

e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', een horecavestiging; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen', een tankstation zonder LPG; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- 8', een zeilmakerij; 

h. maatschappelijk, uitsluitend op de begane grond; 

i. cultuur en ontspanning, uitsluitend op de begane grond; 

j. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond, dan wel op de verdieping, indien deze dienstverlening op de verdieping reeds 

plaats vindt op het moment van de tervisielegging van het ontwerpplan of waarvoor reeds een (bouw)vergunning is verleend ten 

tijde van de tervisielegging van het ontwerpplan; 

k. kantoor, uitsluitend op de begane grond; 

l. wegen en paden; 

m. groenvoorzieningen; 

n. parkeervoorzieningen; 

o. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoor-

zieningen; 

met de daarbij behorende: 
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p. tuinen erven en terreinen; 

q. bijgebouwen; 

r. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. het bouwvlak mag worden bebouwd tot maximum het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' vermelde be-

bouwingspercentage. 

c. er dient voorzien te zijn in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf; 

d. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient tenminste 3 meter te bedragen; 

e. ten aanzien van de goot- en nokhoogte gelden de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte', opgenomen maxi-

male hoogten; 

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte mag maximaal 3 meter bedragen, uitgezonderd erf- en terreinafscheidingen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt, dat: 

(1) de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter mag bedragen; 

(2) de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen; 

c. de hoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 meter bedragen. 

 

6.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor de uitoefening van een 

horecabedrijf, een escortbedrijf en/of seksinrichting, alsmede het gebruik van bedrijfs-gebouwen, met uitzondering van de (bedrijfs)

woning, en vrijstaande bijgebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning. 

6.4 Ontheffing van de gebruiksregels 

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.1, voor het gebruiken van bebouwing uitsluitend voor 

wonen, indien de ter plaatse bestaande functie (anders dan wonen) wordt beëindigd of verplaatst, met dien verstande dat: 

 

- aan de ter plaatse gestelde maximale goot- en bouwhoogte wordt voldaan 

- de woningbouw past binnen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid; 

- er geen milieuhygiënische belemmeringen, voor zowel binnen als buiten het plangebied aanwezige bedrijvigheid, zijn; 

- uit een bodemonderzoek is gebleken dat de gronden geschikt zijn voor de beoogde bestemming; 

- voldaan wordt aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder in verband met wegverkeerslawaai en in voorkomende gevallen een onthef-

fing hogere grenswaarde is verleend. 
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LIGGING 

Lokatiegegevens 
 
 

 

 

Toelichting 

Gelegen op een top locatie in het hartje van de toeristische dorpskern met 

een fraai, modern, sfeervol centrum met diverse winkels, restaurants, cafés en 

terrassen. Het gehele centrum is recent gemoderniseerd en geheel gereno-

veerd. Alle voorzieningen zijn aanwezig. De winkels liggen op de hoek van de 

Venrayseweg en Vierlingsbeekseweg (richting A-73/Boxmeer), op een  

verkeersknooppunt . 
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ALGEMENE INFORMATIE 

EEN BEZICHTIGING 

De eigenaren en ook wij als Peelrand Makelaardij zouden het op prijs stellen indien u 

binnen een paar dagen na een bezichtiging uw reactie over het bezochte pand aan 

ons door zou willen geven. Ook als er geen verdere interesse bestaat horen wij dit 

graag! 

Als makelaars hebben wij dagelijks te maken met kopers en verkopers. Deze mensen 

komen voor vele keuzes te staan op het gebied van financieringen, verbouwingen, 

renovaties, interieuradvies of woninginrichting. Wij ondersteunen daarbij graag! De 

Partners van Peelrand is een samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven waar  wij u 

met een gerust hart naar toe willen sturen, u wordt daar op een vakkundige wijze  

geadviseerd. Waar kunt u de Partners van Peelrand vinden:   

- Op de homepage van www.peelrand.com 

- In de multomap Woonzaken 

- In het magazine “Kijk op Wonen” 

- Op de Peelrand verhuisbus 

Voor kopers en verkopers van Peelrand Makelaardij heeft elke partner ook een  

speciale aanbieding, doe hier uw voordeel mee! 

DE PARTNERS VAN PEELRAND 

DE BROCHURE 

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden. De informatie is met zorg samengesteld en uit ons inziens 

betrouwbare bron afkomstig. T.a.v.  de juistheid ervan kunnen wij echter geen  

aansprakelijkheid aanvaarden. De tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken 

van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdracht-

gever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ont-

vanger van deze informatie. Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te 

geven m.b.t. mogelijk aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld 

is verkregen van de 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. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust 

er op 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.  

Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan komen 

eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.  

Indien met betrekking tot deze woning onderhandelingen optreden, welke leiden tot 

het tot stand komen van een koopovereenkomst, zal door de makelaar een koopakte 

worden opgemaakt overeenkomstig het laatst uitgegeven model koopakte NVM, 

vastgesteld door de NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Indien 

wenselijk kan in deze koopakte zijdens de koper een voorbehoud worden opgenomen 

ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of nationale hypotheekgarantie 

(NHG). In ieder geval zal in de koopakte eveneens de standaard waarborgsom (een 

borg te storten bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte van 10% van de koop-

prijs worden  opgenomen. De kosten van een bankgarantie komen voor rekening van 

de koper. 

KOOPAKTE 
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PEELRAND MAKELAARDIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelrand Makelaardij is een dynamisch makelaarskantoor met ruim 15 jaar 

ervaring, gevestigd in hartje Venray. Wij zijn lid van de NVM, wat voor u een garantie 

betekent voor deskundigheid en onafhankelijkheid.  

   

Wij zijn uw juiste partner voor:  

·  verkoop en aankoop van bestaande woningen;   

·  verkoop en aankoop van nieuwbouw  

·  verhuur van alle soorten onroerend goed  

·  commercieel vastgoed, winkels en bedrijfsruimtes  

·  taxaties voor o.a. financiering, nalatenschappen of verdeling.   

   

Neem vrijblijvend contact op of loop eens bij ons binnen: 
   

 Kantoor Venray 

 Paterslaan 2  | 5801 AS Venray  

 (0478) 568846  
 Kantoor Bergen 

 Mosaïque 6-A  | 5854 AZ Bergen 

 (0485) 748008   

      info@peelrand.com | www.peelrand.com 

AANTEKENINGEN 

http://www.peelrand.com/

