
 

  

LEUNSEWEG 53A 
Venray 

In de nabijheid van het centrum en de afrit van de A73 

gelegen, moderne volledig ingerichte vrijstaande 

multifunctioneel bedrijfsgebouw met 9 eigen 

parkeerplaatsen.  

 

Het pand is in 2004 geheel gerenoveerd en heeft een 

markante uitstraling.  

Momenteel is het object ingericht als praktijkruimte, het 

pand is echter voor meerdere doeleinden geschikt. De 

binnenwanden zijn niet dragend en hierdoor naar wens 

te (ver-)plaatsten.  

 

Globale huidige indeling: Entree met een entree ruimte, 

een totaal van 4 behandelruimtes, 2 grote zalen( ca. 80 & 

ca. 57 m²), receptie/kantoor, pantry, toilet en een 

badkamer.  

 

Bouwjaar   :  1970 

Gerenoveerd  :  2004 

Perceel     :  515 m² 

VVO      :  265 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUURPRIJS 
€ 27.500 ,- per jaar 
Niet met BTW belast. 

Peelrand Bedrijfsonroerendgoed 

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

TE HUUR 
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BEDRIJFSRUIMTE 

VOORZIENINGEN  

Naast de behandelruimtes en de 2 open zalen ( ca. 80 

& ca. 57 m²) zijn ook een pantry, badkamer en toilet 

aanwezig. Hierdoor is het uitstekend mogelijk om klan-

ten goed te ontvangen en te verzorgen. 

 

De pantry is ingericht met een keukenblok, tevens is hier 

de keurig weggewerkte cv-ketel geplaatst (Vaillant 

2021). 

 

De badkamer is voorzien van een douche, wandtoilet 

(geschikt voor mindervalide) en een wastafel.  

 

Daarnaast is nog een separaat toilet aanwezig met 

wandcloset en een fonteintje. 
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BEDRIJFSRUIMTE 
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ALGEMENE KENMERKEN 

ALGEMEEN 
OPPERVLAKTE KADASTER  : 515 m². 

VLOEROPPERVLAKTE  : ca. 265 m². 

BOUWJAAR : 1970, gerenoveerd in 2004. 
 

VLOEREN  : betonnen vloer.  

GEVELS  : metselwerk spouwmuren, geïsoleerd.   

DAKCONSTRUCITE  : plat dak bedekt met bitumen dakbedekking. 

KOZIJNEN  : kunststof kozijnen. 

ISOLATIE  : grotendeels geïsoleerd. 
 

VERWARMING  : Vaillant cv-ketel 2021.   

WARMWATERVOORZIENING  : middels de cv-ketel.  

VERLICHTING : TL-verlichting. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE : Voldoende aanwezig. 

BOUWKUNDIG  : de binnenmuren zijn niet dragend en hierdoor 

verplaatsbaar. 
 

BESTEMMINGSPLAN  : (para-)medische praktijken en/of instellingen. 
 

ERFDIENSTBAARHEDEN  : Recht van overpad met betrekking tot komen en gaan op 

perceel nr. 4640. 

ONDERHOUDSTOESTAND : goed. 

ASBESTHOUDENDE MATERIALEN : geen bekend. 

PARKEERGELEGENHEID : Bij het object behoren 9 parkeerplaatsen. 

 

HUURPRIJS: 

€ 27.500,- per jaar. 

 
BTW  

De huur van het pand wordt niet belast met  

BTW. 
 

HUURTERMIJN 

5 + 5 optiejaren. 

 
BETALING  

per maand. 

 
HUURINDEXERING  

Jaarlijks, op basis van de consumentenprijsin- 

dex, reeks CPI-alle huishoudens, zoals gepubli 

ceerd door het CBS.   
 

ZEKERHEIDSSTELLING  

3 maanden huur.  

VASTE LASTEN 
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KADASTER 
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PLATTEGROND 
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BESTEMMINGSPLAN 

<- 
zijn, kopiëren uit Ruimelijke-
plannen.nl, daarna de tekst weer 
WIT maken

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, opslagen en installaties behorende tot de categorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de 'staat van bedrijfsactiviteiten', met 
dien verstande dat geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan; 

b. (zelfstandige) kantooractiviteiten; 

c. maatschappelijke en commerciële dienstverlening; 

d. detailhandel in auto's en automaterialen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - autohandel/
automaterialen' en uitsluitend voor zover bestaand; 

e. branchevreemde detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel – branchevreemde de-
tailhandel' met dien verstande dat maximaal 35% van het bruto vloeroppervlak mag bestaan uit branchevreemde detailhandel; 

f. (para)medische praktijken en/of instellingen, ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte'; 

g. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

h. ondergeschikte detailhandel in goederen welke ter plaatse zijn vervaardigd of ter plaatse een essentiële bewerking hebben onder-
gaan, zulks met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen; 

i. aan de hoofdfunctie onderschikte horeca, met dien verstande dat de aan de hoofdfunctie ondergeschikte horecavoorziening een 
oppervlak van maximaal 20% van het bruto vloeroppervlak mag beslaan; 

met de daarbij behorende: 

j. erven en tuinen; 

k. interne ontsluitingsstructuren; 

l. (voorzieningen ten behoeve van) laden en lossen en parkeervoorzieningen; 

m. voet- en rijwielpaden; 

n. groenvoorzieningen; 

o. overige bijbehorende voorzieningen;           ZIE VERVOLG 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0984.BP15015-va01/r_NL.IMRO.0984.BP15015-va01.html#_6_Gemengd
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BESTEMMINGSPLAN 

 

p. (openbare) nutsvoorzieningen;  

q. overige bijbehorende voorzieningen; 

l. (openbare) nutsvoorzieningen; 

m. ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met dien verstande dat binnen de bestemming 'Gemengd' te allen tijde ten aanzien van de ter plaatse aanwezige functie moet worden 
voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 
 

6.2 Bouwregels 
6.2.1 Algemeen 

a. Op of in de voor 'Gemengd' aangewezen gronden mogen slechts die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen. 

b. Het bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel maximaal 60%. 

6.2.2 Gebouwen 
Ten aanzien van de situering en maatvoering van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht; 

b. de maximum bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

c. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrenzen bedraagt minimaal 5 m, met dien verstande dat één zijgevel in de zijdeling-
se bouwperceelgrens mag worden opgericht. 

6.2.3 Bedrijfswoningen 
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. bedrijfswoningen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht; 

b. de voorgevel van bedrijfswoningen dient georiënteerd te worden op de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens; 

c. de goothoogte van bedrijfswoningen bedraagt maximaal 6 m; 

d. de breedte van de voorgevel van bedrijfswoningen bedraagt minimaal 5,5 meter; 

e. de inhoud bedrijfswoningen bedraagt maximaal 550 m3; 

6.2.4 Bijgebouwen behorende bij en ten dienste van een bedrijfswoning 
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bijgebouwen behorende bij en ten dienste van een bedrijfswoning gelden de volgende 
bepalingen: 

a. bijgebouwen behorende bij en ten dienste van een bedrijfswoning hebben een gezamenlijk oppervlak van maximaal 40 m2; 

b. bijgebouwen mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 2 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning of de lijn in het ver-
lengde daarvan worden gebouwd; 

c. bijgebouwen dienen in de bouwperceelgrens te worden gebouwd of op minimaal 1 m afstand daarvan; 

d. de goothoogte van de bijgebouwen mag niet hoger zijn dan: 

0. voor aangebouwde bijgebouwen: 0,30 m boven de vloer van de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning, dan wel 3 m 
indien de bedrijfswoning geen tweede bouwlaag heeft; 

1. voor vrijstaande bijgebouwen: 3 m; 

e. de bouwhoogte van de bijgebouwen bedraagt maximaal 4,5 m; 

f. bijgebouwen mogen worden voorzien van een kap, welke aangekapt of in de vorm van een zadeldak dient te worden gebouwd, 
met uitzondering van bijgebouwen behorende bij een hoofdgebouw met een plat dak. 

 
6.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m; 

b. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 10 m, met dien verstande dat de hoogte van bouwwer-
ken geen gebouwen zijnde gesitueerd tussen de bedrijfsbebouwing en de aan de weg gelegen bouwperceelgrens maximaal 
2,5 meter bedraagt. 

6.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en af-
metingen van gebouwen en andere bouwwerken met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorko-
ming van onevenredig nadelige gevolgen voor: 
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a. het straat en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de externe veiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

6.4 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 6.2.1 sub b voor een verhoging van het maximaal toegestane bebouwingspercentage tot 70%; 

b. artikel 6.2.2 sub b voor een verhoging van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen tot 10 m; 

c. artikel 6.2.2 sub c voor het oprichten van een zijgevel op een afstand kleiner dan 5 m van de zijdelingse bouwperceelgrens; 

d. artikel 6.2.5 sub b voor een verhoging van de maximaal toegestane bouwhoogte van 
bouwwerken geen gebouwen zijnde tot 15 m; 

mits er geen afbreuk wordt gedaan aan het ter plaatse heersende of gewenste stedenbouwkundig beeld en er geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de met naburige gronden en de daarop aanwezige opstallen verbonden belangen. 

6.5 Specifieke gebruiksregels 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het niet voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein ten behoeve van de ter plaatse gevestigde functie(s); de ge-
meente Venray beschouwt in het kader van dit bestemmingsplan de parkeerkengetallen zoals deze zijn opgenomen in 'Bijlage 3 
Parkeernormen Venray' die als bijlage bij de 'Beleidsnota parkeernormen, Gemeente Venray' hoort als vigerende normstelling, 
met dien verstande dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de 
wijziging; 

b. detailhandel, uitgezonderd detailhandel welke is toegestaan conform de regels van dit plan; 

c. het opslaan en stallen van materialen buiten de bebouwing, uitgezonderd de uitstalling ten behoeve van verkoop; 

d. permanente of tijdelijke bewoning van bebouwing, met uitzondering van een bedrijfswoning. 

6.6 Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 6.1 sub a voor het toestaan van een bedrijf dat niet voorkomt op de 'staat van bedrijfsactiviteiten' dan wel op grond van 
deze lijst in combinatie met de bepalingen van dit plan ter plaatse niet is toegestaan, mits de aard en de omvang van de milieu-
hinder die dit bedrijf veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf als genoemd in de 'staat van bedrijfsactiviteiten' dat 
conform de bepalingen van dit plan ter plaatse wel is toegestaan; 

b. artikel 6.1 voor het toestaan van de vestiging van leisure functies, mits: 

0. elders in het stedelijk gebied van de gemeente Venray geen geschikte vestigingslocaties voorhanden zijn; 

1. de belangen van derden (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving) niet oneven-
redig worden belemmerd; 

c. artikel 6.1 j° artikel 6.5 sub a, mits anderszins elders in de omgeving in voldoende parkeergelegenheid is voorzien; 

d. artikel 6.5 sub b voor het toestaan van het exploiteren van een showroom / winkelruimte ten behoeve van internetverkoop met 
een oppervlak van maximaal 150 m², onder voorwaarde dat: 

0. elders in het stedelijk gebied van de gemeente Venray geen geschikte vestigingslocaties voorhanden zijn; 

1. de belangen van derden (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving) niet oneven-
redig worden belemmerd; 

2. er voor de omgeving geen onevenredige verkeershinder optreedt; 

e. artikel 6.1 voor het toestaan van zelfstandige horeca, mits het betreft horeca van categorie 1 en 2, zoals genoemd in de 
als Bijlage 2 in deze regels opgenomen Staat van horeca-activiteiten. 

f. artikel 6.5 sub c voor het toestaan van het opslaan en stallen van materialen buiten de bebouwing, met dien verstande dat de 
(beoogde) opslag en/of stalling gelegen dient te zijn achter de voorgevel van de ter plaatse aanwezige bebouwing en niet waar-
neembaar mag zijn vanaf de openbare weg. 
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LIGGING 



 

19 

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 het magazine “Welkom Thuis” 

- 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 het object. De informatie die is vermeld 

is verkregen van de verhuurder en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als  

bedoeling om de huurder zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan 

de op de verhuurder rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wet-

boek rust er op de huurder van een pand een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de 

huurder zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of het object de eigenschappen 

zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van het object zal willen maken. 

Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige in te 

schakelen. Indien huurder besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te 

gaan komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.  

Indien met betrekking tot dit pand onderhandelingen optreden, welke leiden tot het 

tot stand komen van een huurovereenkomst, zal door de makelaar een huurovereen-

komst worden opgemaakt overeenkomstig het laatst uitgegeven model huurovereen-

komst ROZ. In ieder geval zal in de huurovereenkomst standaard een waarborgsom of 

een bankgarantie ter grootte van ** maanden huur worden opgenomen. De kosten 

van een bankgarantie komen voor rekening van de huurder.  

HUUROVEREENKOMST 
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PEELRAND MAKELAARDIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelrand Makelaardij is een dynamisch makelaarskantoor met ruim 20 jaar 

ervaring, gevestigd in hartje Venray en Bergen. 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/

