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Introductie 

 

Bedrijfsmakelaar A. van Hoogen is door de gemeente Noordenveld 

gevraagd om het object gelegen aan de Schoolstraat 6 te Langelo te 

verkopen. Het voormalig schoolgebouw met de bestemming 

“maatschappelijk” heeft een oppervlakte van circa 190 m2 op de 

begane grond en circa 65 m2 op de 1e verdieping.    
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1. Inleiding 

In deze verkoopbrochure is vrijblijvende informatie opgenomen inzake de verkoop van het voormalige 
schoolgebouw met de bestemming “Maatschappelijk” gelegen aan Schoolstraat 6 te Langelo, hierna te 
noemen “het object”. 
 
WONEN, IN WELKE VORM DAN OOK, IS NIET TOEGESTAAN 
  
Wij hebben de informatie in deze brochure met zorg samengesteld maar sluiten de 
verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden uit. 
   

Heeft u naar aanleiding van deze verkoopinformatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij 

zien uw interesse met belangstelling tegemoet. 
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2. Object 

Schoolstraat 6 (9333 PK) Langelo 
 

Soort: | 

Voormalig schoolgebouw en dorpshuis met verdere aanhorigheden met de bestemming 

“Maatschappelijk” zie bestemminsplan informatie in deze brochure. 

Locatie: 

Gelegen aan de Brink in Langelo.  

Bereikbaarheid:  

Het perceel is goed bereikbaar middels auto, fiets, te voet en is bereikbaar middels openbaar vervoer. 

Parkeren:  

Parkeren op eigen terrein. 

Oppervlakte:  

BVO:  

190 m² begane grond en 65 m2 op de 1e verdieping; alsmede een berging van circa 30 m2 

Bouwjaar/ bouwperiode: 

Circa 1930 

Indeling: 
Entree/hal, lokaal, toiletgroepen, kastruimte, pantry, doorgang en berging. 
1e Verdieping: Verdiepingsruimte. 

Verwarming: 
Verwarming middels een cv-combi ketel HR; merk Nefit Topline; bouwjaar: onbekend. 

Elektra: 
4 groepen, 1 krachtgroep en 2 aardlekschakelaars. 

Duurzaamheidskenmerken: 

Deels Voorzien van dubbelglas. 

Energielabel:  

Het object is voorzien van een energielabel E met Energie index 1.55 

Kadastrale informatie: 

Gemeente Sectie: M Nummer  Groot M² 

Norg W 161 18 are en 80 

centiare 

1880  

 

Milieu: 

Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper.  
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Asbestinventarisatie: 

Verkoper heeft een asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of 

te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. Het aanwezige 

asbestinventarisatierapport wordt op aanvraag beschikbaar gesteld. 

Bodemgesteldheid: 

Het is verkoper niet bekend of er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of het grondwater onder 

en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik 

belemmeren of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de 

grond en/of grondwater onder of rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen. 

Verkennend bodemonderzoek: 

Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen 

bodemonderzoek laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten 

tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging kan voortvloeien 

Ondergrondse tanks: 

Voor zover aan verkoper is bekend is/zijn in de onroerende zaak geen ondergrondse tank(s) voor het  

opslaan van milieuonvriendelijke (vloei) stoffen aanwezig. 

Bouwtechnisch rapport: 

Er is geen bouwtechnisch rapport aanwezig.  

Opleveringniveau: 

Huidige staat. Leeg, vrij van huur en gebruik. Voorts komen partijen overeen dat de feitelijke 

levering (aflevering)  van het verkochte aan koper zal geschieden op de datum van ondertekening 

van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) staat waarin het verkochte zich thans bevindt,  

zijnde de zogenaamde staat “as-is” staat. 
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Fotopresentatie 
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3. Verkoopproces 

Bent u geïnteresseerd in het object op basis van de kenmerken uit deze brochure, dan wordt u 
uitgenodigd om uw interesse kenbaar te maken en een bezichtigingsafspraak te maken via ons 
kantoor.  
 
Gegadigden hebben tot woensdag  25 februari 2021 12.00 uur (CET) de mogelijkheid om een 
bieding uit te brengen. Naast de bieding dient de gegadigde een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
mee te sturen en indien de gegadigde een rechtspersoon is, een recent uittreksel uit het 
handelsregister. Tevens dient een gegadigde een volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier 
bij de bieding toe te voegen, dit formulier maakt deel uit van deze brochure.  
 
De bieding dient in euro’s te zijn, op kosten koper basis. Derhalve exclusief de gebruikelijke kosten van 
overdracht, welke voor rekening van koper komen. 
 
De éénmalige Bieding dient te zijn voorzien van een motivatie van het eigen gebruik van het object. 
 
De bieding dient in schriftelijke vorm (per post of per e-mail) uiterlijk 25 februari 2021 12.00 (CET)  
a) per post:  de bieding in gesloten enveloppe, waarop aan de buitenzijde “bieding Langelo) staat 
vermeld en gericht aan Assurantiën & Makelaardij Van Hoogen-Roden  Julianaplein 10-14, 9301 LA 
Roden 
b) per e-mail aan arjan@vanhoogen-roden.nl 
 
De bieding hoeft niet bindend te zijn. Desgewenst kunnen voorbehouden worden opgenomen. Een 
bindende/ onvoorwaardelijke bieding geniet de voorkeur. 
 
 
 
Uit een bieding door een gegadigde vloeit voor een gegadigde geen enkele (precontractuele) aanspraak 
voort ten opzichte van gemeente Noordenveld of diens makelaar, ook niet een aanspraak op deelname 
aan een eventueel vervolg van het verkoopproces. Gemeente Noordenveld en diens makelaar is geheel 
vrij in de keuze of en hoe het verkoopproces wordt voortgezet, met iedere door de gemeente 
Noordenveld en diens makelaar uitgenodigde gegadigde(n). De gemeente Noordenveld is geheel vrij 
op enig moment al dan niet tot verkoop van het Registergoed over te gaan. 
 
Naar aanleiding van de ontvangen biedingen zal de gemeente Noordenveld zich beraden. De gemeente 
Noordenveld heeft de vrijheid in dat kader met (één of meer) gegadigden, die een bieding hebben 
uitgebracht (al dan niet gelijktijdig en ongeacht het tijdstip of ontvangen aantal biedingen) in overleg 
of onderhandeling te treden, teneinde verduidelijking te krijgen van een ontvangen bieding, dan wel 
om te bezien of op basis van een bieding tot een transactie kan worden gekomen. In dat kader kan de 
gemeente een ander uitgewerkte casu quo aangepaste, al dan niet onvoorwaardelijke, bieding 
verlangen. 
 
Indien een uiterste inleverdatum voor een bieding wordt vastgesteld, laat onverlet dat de gemeente en 
diens makelaar, naar aanleiding van eerder ontvangen biedingen, direct kan handelen. 
 
In de basis wordt het object verkocht aan de inschrijver met de hoogste bieding en met het plan dat 
passend is binnen de huidige bestemming of waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan 
mogelijk is. 
 
De gemeente Noordenveld en diens makelaar kan beslissen dat tot een volgende biedingsronde wordt 
overgegaan met (een) daartoe uitgenodigde gegadigde(n). Aan die gegadigde(n) zal vervolgens nadere 
informatie worden verstrekt over de procedure die gehanteerd zal worden. 
  
 
 
 

 

 

mailto:arjan@vanhoogen-roden.nl
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Overige mededelingen: 

Aanvullende verkoopvoorwaarde 

De inrichting van het perceel moet aansluiten bij de structuur van de Brink. Daarom gaat de 

gemeente met de winnende inschrijver in overleg wat een passende inrichting is om de open 

structuur te behouden.  

Nabetalingsclausule 

Het object zal verkocht worden met de huidige bestemming. Aangezien in de toekomst – door 

veranderende wet- en regelgeving of door het vertrek van “XBEDRIJFX” – een 

bestemmingsplanwijziging wellicht wel mogelijk is wordt er een nabetalingsclausule in de 

overeenkomst opgenomen als de functie binnen 25 jaar wijzigt naar een woonbestemming. 

Dit houdt in dat de koper een nabetaling verschuldigd is indien één van de navolgende 

gevallen zich voordoet: 

 Indien de bestemming van het verkochte op voorafgaand verzoek van de (dan) 

eigenaar van het verkochte onherroepelijk is gewijzigd naar wonen; of 

 Indien het feitelijk gebruikt wordt als woning en dit in strijd is met de 

bestemming, tenzij de eigenaar van het verkochte, na daartoe aangeschreven te 

zijn, binnen een redelijke termijn dit strijdig gebruik beëindigd; of 

 Indien de bestemming van het verkochte, zonder voorafgaand verzoek van de 

eigenaar van het verkochte, onherroepelijk is gewijzigd naar wonen, de (dan) 

eigenaar van het verkochte dit ook feitelijk gaat gebruiken overeenkomstig die 

gewijzigde woonbestemming.  

  

De nabetaling zal €100.000,- zijn.  De koper zal dit bedrag binnen drie maanden nadat één 

van de drie gevallen zoals hiervoor omschreven heeft plaatsgevonden voldoen aan de 

verkoper door overmaking naar een alsdan door verkoper op te geven bankrekeningnummer.  
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Het object wordt in de huidige staat “as is” verkocht; 
Koper zal het verkochte op de datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in 
genoemde “as-is”  staat met alle eventuele kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer 
maar niet uitsluitend begrepen de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en/of 
grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede overige aanwezige of ontbrekende 
eigenschappen. 

Notariskeuze van de koper.  

Verkoper heeft de keuze van de notaris, de notaris die wordt gekozen zit in Roden. 

 

Waarborgsom/bankgarantie van toepassing; 

 Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de koopakte 

een artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken tijd een bankgarantie 

te overleggen, dan wel een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. Deze 

waarborgsom bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt ten tijde van de 

eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom. 

 

Aanvaarding in overleg; 

De aanvaardingsdatum vormt een onderdeel van de onderhandelingen. 

 

Vraagprijs; VANAF PRIJS 

Voor dit object wordt een vraagprijs van  € 50.000,- kosten koper gehanteerd. 

De vraagprijs is een vanaf prijs.  

 

Goedkeuring verkoop eigenaar; 

 Het object wordt verkocht onder voorbehoud goedkeuring gemeente Noordenveld. 

 

Overdrachtsbelasting; 

Van rechtswege is sprake van overdrachtsbelasting. 

Garanties: 

Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene 

dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling 

achterweg blijft. 
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4. Bestemmingsplan 

 

 

Artikel 14 Maatschappelijk 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen; 

b. school, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs'; 

c. zorgboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij'; 

alsmede voor: 

d. wonen ten dienste van het bedrijf of de instelling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning'; 

e. terrein voor cultuur en ontspanning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning'; 

f. behoud en versterking van de bestaande houtwallen en boomsingels, ter plaatse van de aanduiding 

'houtsingel'; 

g. de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing ter plaatse van de 

aanduiding 'karakteristiek'; 

met daaraan ondergeschikt: 

h. paden, verhardingen en parkeervoorzieningen; 

i. groenvoorzieningen; 

j. nutsvoorzieningen; 

k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

l. tuinen, erven en terreinen; 

m. gebouwen; 

n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

o. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01/r_NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01.html#_14_Maatschappelijk
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De rijksmonumenten en de provinciale monumenten zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding 

- monument'. De overige behoudenswaardige bebouwing is aangeduid als 'karakteristiek'. 

Voor rijksmonumenten gelden de beschermende bepalingen van de Monumentenwet 1988. Voor provinciale 

monumenten gelden de beschermende bepalingen van de Provinciale Monumentenverordening. 

 

14.2 Bouwregels 

 

14.2.1 Algemene bouwregels 

Voor het bouwen geldt de volgende algemene bouwregel: 

a. van een bouwperceel mag ten hoogste 50% worden bebouwd, dan wel niet meer dan de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt. 

14.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van een bedrijfsgebouw gelden de volgende regels: 

a. een bedrijfsgebouw dient uitsluitend binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 9 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze 

meer bedraagt; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij' is uitsluitend de bestaande bebouwing toegestaan, met 

dien verstande dat het bebouwd oppervlak eenmalig met ten hoogste 10% mag worden uitgebreid; 

d. in afwijking van het bepaalde in sub b bedraagt de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven. 

14.2.3 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. één bedrijfswoning mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en binnen het 

bouwvlak worden gebouwd, met de voorgevel hoofdzakelijk in en evenwijdig aan de naar de weg 

gekeerde bouwgrens, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' de voorgevel 

hoofdzakelijk in en evenwijdig aan de aangegeven 'gevellijn' dient te worden gebouwd; 

b. het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal; 

c. de afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse bouwperceel- en/of erfgrens bedraagt ten minste 3 

m, dan wel niet minder dan de bestaande afstand indien deze minder bedraagt; 

d. de diepte van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 20 m, dan wel niet meer dan de bestaande diepte 

indien deze meer bedraagt, gemeten vanuit de naar de weg gekeerde bouwgrens, met dien verstande 

dat ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' de diepte gemeten wordt vanuit de aangegeven 'gevellijn'; 

e. de oppervlakte van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 150 m2, dan wel niet meer dan de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

f. de goothoogte van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 3,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande 

goothoogte indien deze meer bedraagt; 
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g. de bouwhoogte van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 9 m, dan wel niet meer dan de bestaande 

bouwhoogte indien deze meer bedraagt; 

h. de dakhelling van de bedrijfswoning bedraagt ten minste 30° en ten hoogste 60°; 

i. bij verbouw dient de bestaande hoofdvorm van de bedrijfswoning als basis te worden genomen. 

 

14.2.4 Aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen 

 

Voor het bouwen van aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 

a. aan-, uitbouwen en bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning mogen uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'bedrijfswoning' en binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de afstand van aan-, uitbouwen en bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning tot de voorgevel van de 

bedrijfswoning en het verlengde daarvan bedraagt ten minste 3 m, dan wel niet minder dan de 

bestaande afstand indien deze minder bedraagt; 

c. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 300 m2 geldt dat: 

1. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde aan-, uitbouwen en 

bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet meer bedraagt dan 60 m2, vermeerderd met 20% van het 

deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2; 

2. aan-, uitbouwen en bijgebouwen ten minste 1 m uit dan wel op de bouwperceel- en/of erfgrens 

worden gebouwd; 

d. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2 geldt dat: 

1. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde aan-, uitbouwen en 

bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet meer bedraagt dan 100 m2, vermeerderd met 10% van 

het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 tot een maximum van in totaal 150 

m2; 

2. aan-, uitbouwen en bijgebouwen ten minste 3 m uit de bouwperceel- en/of erfgrens worden 

gebouwd; 

e. de bouwhoogte van aan-, uitbouwen en bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning bedraagt bij een 

platte afdekking ten hoogste 3,5 m; 

f. de goothoogte van aan-, uitbouwen en bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning bedraagt bij het 

toepassen van een kap ten hoogste 3,5 m; 

g. de bouwhoogte van aan-, uitbouwen en bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning bedraagt bij het 

toepassen van een kap ten hoogste 80% van de daadwerkelijke bouwhoogte van de bedrijfswoning, met 

een maximum van 7,2 m; 

h. de dakhelling van aan-, uit en bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning bedraagt bij het toepassen 

van een kap ten minste 30° en ten hoogste 60°, waarbij het gebouw bij het bouwen op de bouwperceel- 

en/of erfgrens ten minste is voorzien van een hellend dakvlak evenwijdig aan die bouwperceel- en/of 

erfgrens. 

14.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 
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a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak bedraagt ten hoogste 8 

m; 

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedragen. 

 

14.3 Nadere eisen 

 

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

 het bebouwings- en straatbeeld; 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het landschapsbeeld; 

 de milieusituatie; 

 de sociale veiligheid; 

 de verkeersveiligheid; 

 de woonsituatie; 

nadere eisen stellen aan de plaats, de goot- en/of bouwhoogte, de dakhelling en dakvorm van de bebouwing. 

14.4 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits de noodzaak wordt aangetoond en mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

 het bebouwings- en straatbeeld; 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het landschapsbeeld; 

 de milieusituatie; 

 de woonsituatie; 

afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 14.2.2 sub a, voor het overschrijden van het bouwvlak, mits de eenmalige uitbreiding ten hoogste 

10% van de oppervlakte van de bestaande bebouwing bedraagt,met dien verstande dat de 

bestemmingsgrenzen niet mogen worden overschreden en dat van een bouwperceel ten hoogste 50% 

mag worden bebouwd; 

b. lid 14.2.4, sub c en d, voor het overschrijden van de maximale gezamenlijke oppervlakte van aan-, 

uitbouwen en bijgebouwen met ten hoogste 20% van hetgeen is toegestaan, met dien verstande dat van 

een bouwperceel ten hoogste 50% mag worden bebouwd. 

14.5 Specifieke gebruiksregels 

14.5.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01/r_NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01.html#_14.2.2_Bedrijfsgebouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01/r_NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01.html#_14.2.4_Aan-uitbouwenenbijgebouwenbijbedrijfswoningen
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Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan: 

a. het gebruik van bedrijfsgebouwen, niet zijnde de bedrijfswoning en de daarbij behorende gebouwen, 

voor bewoning; 

b. het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf; 

c. het vellen en rooien van de bestaande houtwallen en boomsingels ter plaatse van de aanduiding 

'houtsingel', met uitzondering van het normale onderhoud. 

14.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bebouwing te slopen, ter plaatse 

van de aanduiding 'karakteristiek'. 

b. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de karakteristieke hoofdvorm niet 

langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan de bebouwing kan worden hersteld, de 

karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven en/of het bebouwingsdelen betreft die op 

zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting 

van de karakteristieke hoofdvorm wordt veroorzaakt. 
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Achtergrondinformatie met betrekking tot de bestemming: 

Op deze locatie is met name het aspect geurhinder van een veehouderij een belangrijke factor, 

deze belemmert namelijk dat er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Wonen is 

niet mogelijk. 

Bovenstaande informatie is niet volledig: graag verwijzen wij u naar 

ruimtelijkeplannen.nl voorts kunt u nadere informatie over de bestemming opvragen 

via de Gemeente Noordenveld. Contact persoon is de heer W. Smid . Tel 06-15673648 op 

de volgende dagen: maandag t/m woensdag. Bij het contacteren verzoeken wij u op een 

reactie of bereikbaarheid gezien het aantal reactie uw geduld te betrachten.  
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Algemeen: 

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Assurantiën & 

Makelaardij van Hoogen-Roden geen aansprakelijkheid worden aanvaardt, noch kan aan de 

vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie 

verstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. 


