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Inleiding 
 

In deze brochure treft u informatie aan over het bouwen van een woning op de 

bouwkavels die de gemeente Alphen Chaam gaat uitgeven in het plan Den 

Brabander Terpzone in Chaam. Het gaat hierbij om particulier opdrachtgeverschap 

waarbij u in eigen beheer een woning bouwt. 

 

Naast algemene informatie wordt ingegaan op de toewijzing en verkoop van de 

kavels, de eisen uit het bestemmingsplan en de procedure voor het aanvragen van 

een omgevingsvergunning. 

 

Verder treft u praktische informatie aan over het bouw- en woonrijp maken van de 

kavels. 

 

Tot slot bevat deze brochure enkele bijlagen, zoals het inschrijfformulier voor de loting, de 

algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente, bestemmingsplan (relevante 

bestemmingsplanregels) en de verkoopkaart.
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Alphen Chaam 
 

Eén gemeente, meerdere kernen 

De gemeente Alphen-Chaam is gelegen tussen Breda en Tilburg ten zuiden van de 

A58 en heeft de navolgende kernen: Alphen, Bavel AC, Chaam, Galder, Strijbeek en 

Ulvenhout AC. De gemeente ontstond 1 januari 1997 door samenvoeging van een 

deel van de voormalige gemeente Alphen en Riel, de voormalige gemeente Chaam 

en delen van de eveneens opgeheven gemeente Nieuw-Ginneken. 

 

Cittaslow 

Alphen-Chaam is sinds 26 juni 2010 als gemeente Cittaslow  

gecertificeerd en vormt nu samen met  

Borger-Odoorn, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten,  

Gulpen-Wittem, Heerde, Midden-Delftland, Peel en Maas, 

Vaals, Vianen en Westerwolde Cittaslow Nederland.  
 

 

Alphen-Chaam heeft alles te bieden waar steeds meer  

Nederlanders in drukke verstedelijkte gebieden alleen maar van kunnen dromen: 

ruimte en rust. Zo`n tienduizend inwoners leven in een buitengewoon natuurrijk 

gebied van tienduizend hectare. Uitgestrekte bossen, weilanden, heide en 

zandduinen, beken en vennen trekken aan je voorbij. De Chaamse Bossen met de 

beekdalen en bolakkers, `t Zand, de Alphense Bergen en de Strijbeekse Heide met 

haar prachtige vennen zijn enkele van de vele schitterende locaties. Met de 

uitgebreide landgoederen Anneville, Luchtenburg en Hondsdonk is het ook 

cultuurhistorisch een rijk gebied. 

 

Profielschets wijk 

De wijk Den Brabander bevindt zich aan de rand van Chaam, in de nabijheid van het 

marktplein, winkels en basisschool. De kavels zijn gelegen aan het uitgestrekte 

buitengebied, dat zich kenmerkt door bossen en heidevelden Het totale gebied 

wordt in fasen ontwikkeld. 

 

Openbaar Vervoer 

Op circa 400 meter loopafstand is de bushalte gelegen van lijn 132 (Tilburg - Breda).  
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Kavels 
 

De gemeente gaat 3 bouwkavels uitgeven die bebouwd kunnen worden met een 

vrijstaande woning.  

Kavel Kavelopp.(circa) Kavelprijs (excl. BTW) Kavelprijs (incl. BTW) 

Hollands Diep 1 851 m²  €                248.819,50   €                301.071,60  

Hollands Diep 2 741 m²  €                221.924,50   €                268.528,65  

Hollands Diep 3 870 m²  €                253.465,00   €                306.692,65  

 

Grondprijs 

Per 1 januari 2019 is de grondprijs voor particuliere ontwikkeling voor een 

vrijstaande woning € 326,= per m². Dit is exclusief 21 % BTW. 

 

Bijkomende kosten 

Alle overige bijkomende kosten zoals leges, notariskosten, kadastrale kosten en de 

kosten van de huisaansluitingen komen voor rekening van de koper. 
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Toewijzing en verkoop kavels 
De gemeente Alphen-Chaam hanteert een lotingsysteem voor de verkoop van 

particuliere bouwkavels, conform de lotingsregeling bouwkavels 2017. 

 

Inschrijving 

Iedereen kan zich inschrijven voor de loting van de bouwkavels in het plan Den 

Brabander Terpzone. De bouwkavels zijn niet bestemd voor een specifieke 

doelgroep. Per echtpaar, partnerschap of (toekomstig) samenwonenden kan slechts 

één inschrijving worden gedaan. 

 

Iedereen die in aanmerking wil komen voor de loting van de bouwkavels, kan zich 

van maandag 8 juli 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 inschrijven.  

Dit doe u door het inschrijfformulier (bijlage 1 en te downloaden van de website) 

per e-mail te sturen naar lexdenissen@abg.nl. Formulieren die niet tijdig zijn 

ontvangen of onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Degenen die 

zich tijdig hebben ingeschreven, krijgen hiervan een bevestiging. 

 

Loting 

De loting vindt plaats op dinsdag 3 september 2019 op kantoor van 

netwerknotarissen Bolscher en Smits te Baarle Nassau. De loting is niet openbaar, 

maar van de loting wordt wel een proces verbaal opgemaakt. 

 

De loting heeft als doel het bepalen van een rangvolgorde binnen de groep van 

deelnemers, voor het in aanmerking komen voor de aankoop van een bouwkavel. 

Volgens de lotingslijst wordt een koopovereenkomst aangeboden aan de 

deelnemers, op basis van de nog beschikbare bouwkavels, waarbij de aangegeven 

bouwkavelvoorkeur(en) op het inschrijfformulier bindend is. De lotingsregeling 

bouwkavels 2017 is als bijlage 3 aan deze brochure toegevoegd. 

 

Totstandkoming overeenkomst (artikel 1.3 van de verkoopvoorwaarden). 

Een koopovereenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat het college daartoe 

heeft besloten en met inachtneming van; 

• De aanbieding tot koop van de grond door of vanwege de gemeente aan een gegadigde 

geschiedt uitsluitend schriftelijk en is vrijblijvend, waarbij wordt aangegeven welke 

onroerende zaak te koop wordt aangeboden voor welke prijs, en waarbij wordt 

vermeld dat de algemene grondverkoopvoorwaarden van toepassing zijn. 

• Indien een gegadigde van de aanbieding gebruik wenst te maken, dient hij deze binnen 

vier weken nadat de aanbieding is gedaan voor akkoord te ondertekenen en aan de 

gemeente te retourneren. 

• Na de akkoordverklaring zal aan het college worden voorgesteld om met inachtneming 

van hetgeen in de aanbieding is vermeld de onroerende zaak aan de gegadigde te 

verkopen. 

• Zodra door of rechtsgeldig namens het college tot de verkoop is besloten, wordt de 

overeenkomst schriftelijk vastgelegd. De koop is gesloten op het moment van de 

bekendmaking van de schriftelijk vastgelegde koopovereenkomst. 
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Overdracht, betaling en aanvaarding (artikel 1.9 van de verkoopvoorwaarden). 

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan 

van de notaris, die door de gemeente is aangewezen. Het passeren van de akte dient 

te geschieden binnen twaalf weken na dagtekening van de brief van burgemeester 

en wethouders, waarin aan de koper wordt medegedeeld, dat het besluit tot 

verkoop door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd. Indien de 

betaling niet of niet volledig binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is 

de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en over het niet of niet betaalde deel 

over de periode van verzuim tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als 

bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. De gemeente is 

niet verplicht mee te werken aan het passeren van de notariële akte zolang door 

koper niet de volledige koopprijs, kosten, rechten, belastingen en rente zijn betaald. 

 

Ontbindende voorwaarde in verband met financiering  

Binnen 20 weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst heeft de koper 

het recht de overeenkomst te ontbinden, indien koper geen hypothecaire lening 

onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen 

verkrijgen, nodig voor. 

 

Bouwplicht 

De koper is verplicht om een aanvraag tot omgevingsvergunning in te dienen binnen drie 

maanden na de datum van de akte van levering. Binnen zes maanden na de datum van de 

akte van levering moet met de bouw zijn begonnen, dat wil zeggen dat minimaal de palen 

zijn geheid en/of de fundamenten zijn gelegd. Binnen achttien maanden na de datum van 

de akte van levering moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar 

zijn en dient de koper deze, in geval van verkoop van een bouwkavel bestemd voor de 

oprichting van een particuliere woning, feitelijk ter bewoning te hebben betrokken, wat 

mede moet blijken uit zijn inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. 
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Eigendomsgrenzen 

De eigendomsgrenzen van het perceel worden uitgezet door het cluster 

Basisregistratie en Belastingen. Vóór aanvang van de bouw moet u hiertoe een 

verzoek indienen bij deze afdeling. 

 

Het uitzetten van de grenzen vindt plaats nadat de omgevingsvergunning is verleend 

en maximaal 1 week voordat de grond bij de notaris in eigendom wordt 

overgedragen. 

 

De eigendomsgrenzen worden eenmalig in het terrein uitgezet. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het waarborgen van de uitgezette punten. De kosten van 

herhaalde uitzetting komen voor uw rekening. 

 

Het bouwkavel krijgt een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte. Nadat de 

woning gereed is, zal Het Kadaster de definitieve kadastrale grens aanwijzen. Na 

deze aanwijs wordt de oppervlakte van het bouwkavel definitief. U wordt voor de 

aanwijs door Het Kadaster uitgenodigd.  
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De woning 
 

Voor de woning die u in de wijk Den Brabander gaat bouwen gelden verschillende 

regels. Denk hierbij niet alleen aan de regels in het bestemmingsplanen, 

de  bouwtechnische regelgeving, maar ook aan de voorschriften in verband met 

veiligheid, milieu en duurzaamheid (gasloos bouwen). 

 

Uw bouwplan moet voldoen aan al deze regels en voorschriften om van de 

gemeente een omgevingsvergunning te krijgen. De gemeente wil hiermee een wijk 

van hoge kwaliteit realiseren. 

 

Bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt bepaald hoe gronden mogen worden gebruikt en 

hoe ze mogen worden bebouwd. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welk type 

woning mag worden gebouwd zoals vrijstaand, tweekapper en hoek- of 

tussenwoning. Ook worden de minimale en maximale hoogte- en breedtematen van 

de bebouwing aangegeven en tevens waar de hoofd- en bijgebouwen gesitueerd 

moeten worden. 

 

De bestemmingsplanregels die voor u relevant zijn, zijn als bijlage in deze brochure 

opgenomen. Ook zijn eventuele afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Als een 

afwijking van het bestemmingsplan wordt gevraagd, moet de hiervoor 

voorgeschreven procedure worden gevolgd. Of de gevraagde afwijking ook 

daadwerkelijk wordt verleend, moet worden afgewogen. Het volledige 

bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Parkeren 

Per hoofdgebouw dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. 

 

Woonkeur 

Woonkeur stelt extra kwaliteit aan uw woning en woonomgeving op het gebied van 

gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid en veiligheid. Hiermee biedt uw woning 

meer kwaliteit dan wettelijk is voorgeschreven. Meer informatie hierover kunt u 

vinden op www.woonkeur.nl. 

 

Veiligheid 

Veiligheid is belangrijk bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Aandacht voor 

sociale veiligheid bij het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan en het ontwerp 

van de woningen kan criminaliteit en overlast voorkomen. Naar aanleiding van 

onderzoeken zijn richtlijnen opgesteld. Eén daarvan is het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.politiekeurmerk.nl. 
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Omgevingsvergunning 
 

Voor het bouwen van een woning is een omgevingsvergunning vereist.  

 

Vooroverleg 

Om de vergunningprocedure vlot te laten verlopen, is het aan te bevelen dat uw 

architect vóór indiening van de formele aanvraag een schetsplan bij de gemeente 

indient voor vooroverleg. Dit schetsplan wordt getoetst aan het bestemmingsplan. 

Het formulier voor vooroverleg kunt u vinden op onze website; 

https://www.alphen-chaam.nl/omgevingsvergunning.html 

 

Toetsing aan bestemmingsplan  

Uw schetsplan wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Het kan zijn dat u uw 

aanvraag moet aanpassen of dat een afwijking van het bestemmingsplan aan de 

orde is.  

 

Indienen aanvraag omgevingsvergunning 

Nadat uw plan is getoetst aan het bestemmingsplan, kan de aanvraag 

omgevingsvergunning worden ingediend. Hiervoor gelden landelijke 

indieningsvereisten. Deze staan vermeld in de Ministeriële regeling omgevingsrecht 

(Mor) en kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl. 

 

De gemeente controleert of uw aanvraag volledig is. Als blijkt dat er nog stukken 

ontbreken, geeft de gemeente aan binnen welke termijn u de ontbrekende 

gegevens alsnog kunt aanleveren. 

 

Binnen 8 weken na indiening van de aanvraag omgevingsvergunning wordt een 

beslissing genomen op de aanvraag. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag 

compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Eventueel 

kan de beslistermijn met 6 weken worden verlengd. Wanneer met een 

afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan moet worden afgeweken, kunnen 

andere termijnen gelden. 

 

Leges 

Aan het verlenen van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden. Deze 

zijn mede afhankelijk van de bouwkosten. Wanneer een afwijkingsprocedure 

gevolgd moet worden, bent u voor die procedure eveneens leges verschuldigd. De 

hoogte van de leges wordt ieder jaar vastgesteld door de gemeenteraad en kunt u 

vinden op onze website in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening.  

 

Start bouw 

Nadat u een omgevingsvergunning heeft gekregen en de eigendomsoverdracht 

heeft plaatsgevonden, kunt u starten met de bouw van uw woning. Van de aanvang 

van de werkzaamheden moet het bouwtoezicht tenminste twee werkdagen vóór 

aanvang in kennis worden gesteld. Die kennisgeving kan schriftelijk gedaan worden, 

per e-mail (toezicht@abg.nl) of telefonisch. 

 

Tijdens de bouw ziet de ambtenaar bouwtoezicht er op toe dat u bouwt 

overeenkomstig de verleende vergunning. 
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Bouwrijpe kavel  
De uit te geven kavels in Den Brabander Terpzone zijn bouwrijp.  

Dit betekent dat de gemeente de kavels op hoogte heeft gebracht, een openbare 

ontsluitingsweg heeft aangelegd en hoofdnutsvoorzieningen (hoofdkabel, 

hoofdleidingen en hoofdriolering) heeft aangelegd/laten aanleggen.  

 

Bouwpeil woning 

Het minimale bouwpeil van uw woning wordt vastgesteld door de gemeente en is 

gekoppeld aan het peil van de toekomstige definitieve weg. Het perceel wordt 

derhalve opgeleverd op een hoogte van maximaal 15 cm beneden of boven de kruin 

van de weg. Het verder ophogen en afwerken van het perceel tot op het nieuwe peil 

aan het einde van de bouwfase behoort tot uw verplichtingen. 

 

Afvoeren grond 

Indien u na de voltooiing van de bouw van uw woning teelaarde, grond of zand 

overhoudt, heeft het de voorkeur om deze zoveel mogelijk op het perceel zelf te 

verwerken (werken met een gesloten grondbalans).  

 

Wanneer dit niet gaat, kunt u de grond laten afvoeren door een gespecialiseerd 

bedrijf (bijvoorbeeld door een container te huren of een loonbedrijf in te schakelen). 

Als u de grond zelf wilt afvoeren, kan dat in een aantal gevallen binnen onze regio 

op basis van de bodemkwaliteitskaart.  

 

Bodemonderzoek 

In het plangebied is een verkennend bodemonderzoek verricht. Uit dit onderzoek 

blijkt dat het gebied geschikt is voor woningbouw.  

 

Sonderingsonderzoek 

U dient zelf zorg te dragen voor een sonderingonderzoek. 

 

Huisaansluitingen nutsbedrijven 

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van openbare nuts- en 

telecommunicatievoorzieningen. Hiervoor benadert u de verschillende nutsbedrijven, via 

https://www.mijnaansluiting.nl. 

 

Verbod gasaansluiting nieuwbouwwoningen 

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen aan te 

sluiten op het aardgasnet. De netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, 

daarom mogen zij ook niet meer op verzoek aansluiten. Het schrappen van de 

aansluitplicht functioneert hierdoor als een verbod op nieuwe gebouwen met 

aardgasaansluiting. De wet geldt voor klein verbruikaansluitingen (max 40 m³ gas/uur), 

zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Voor meer info; 

https://www.mijnaansluiting.nl/algemeen/staticpage?pagename=veelgestelde_vragen#Fif

thQues 
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Aansluiting riolering 

In de wijk Den Brabander wordt schoon water (hemelwater) en vuil water (toilet, 

keuken, badkamer) apart afgevoerd. Dit houdt in dat de riolering van de woning 

gescheiden moet worden aangelegd.  

 

Vanaf het hoofdriool tot de perceelgrens legt de gemeente de leidingen aan. Vanaf uw 

perceelgrens naar uw woning moet u de leidingen zelf aanleggen en onderhouden. Op uw 

perceel (tegen de perceelgrens) moet u zelf de ontstoppingsstukken aanbrengen voor 

zowel het schoon- als het vuilwaterriool. 

 

Vuil water 

Iedere woning moet worden aangesloten op het vuil waterriool voor de afvoer van 

afvalwater. Het vuil water wordt via het riool naar de rioolwaterzuivering afgevoerd.  

 

Regenwater 

Om verdroging in het gebied tegen te gaan, wordt zoveel mogelijk geprobeerd om 

schoon regenwater in de wijk of directe omgeving te behouden in plaats van af te 

voeren naar de rioolwaterzuivering. Daarom wordt het hemelwater in een apart 

riool afgevoerd naar de waterberging. 

 

Goten 

In verband met de gescheiden opvang van regenwater en de afvoer rechtstreeks op 

het oppervlaktewater is het gebruik van zinken goten niet toegestaan. Titaanzink is 

wel toegestaan. 

 

Vergunning en kosten 

De voorwaarden voor de rioolaansluiting worden standaard opgenomen in de 

omgevingsvergunning voor de woning. De aanleg van de rioolaansluiting hoeft u 

daarom niet afzonderlijk aan te vragen. 
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Woonrijp maken 
 

U moet er rekening mee houden dat pas gestart wordt met het aanbrengen van de 

definitieve bestratingen als alle woningen op de uit te geven kavels gereed zijn. 

 

Inrit 

Inritten horen bij de inrichting van de straat en worden gelijktijdig met het woonrijp 

maken aangelegd door de gemeente. De gemeente bepaalt in overleg met u waar 

de inrit komt en houdt daarbij rekening met de verkeersveiligheid en de inrichting 

van de straat (parkeerplaatsen, bomen, etc.). 

 

Per woning is 1 inrit toegestaan en is maximaal 3 meter breed. 

 

De constructie van de inrit wordt bepaald door de gemeente en bestaat uit een 

overrijdbare betonband en trottoirtegels die in een afwijkend patroon worden 

gelegd.  

 

De inrit ligt op gemeentegrond. Het onderhoud van de inrit geschiedt dan ook door 

de gemeente. 

 

Vergunning en kosten 

Het realiseren van een inrit moet onderdeel uitmaken van uw aanvraag 

omgevingsvergunning voor uw woning. De toestemming voor de inrit en de daaraan 

verbonden voorwaarden worden vervolgens verwerkt in de omgevingsvergunning. 

 

De kosten van de inrit zijn inbegrepen in de grondprijs en worden bij de 

vergunningverlening niet afzonderlijk in rekening gebracht. 
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Meer informatie 
 

Wij hopen dat u door deze informatiebrochure goed bent geïnformeerd.  

Als u nog aanvullende vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met de 

gemeente. 

 

Toewijzing en verkoop bouwkavels 

Lex Denissen van het cluster RO, via lexdenissen@abg.nl of 088- 3821048  

 

Uitzetten eigendomsgrenzen 

cluster Basisregistratie, via het algemeen telefoonnummer 14 013   

 

Vooroverleg en aanvraag omgevingsvergunning 

cluster vergunningverlening via het e-mailadres vergunningen@abg.nl 

 

Bouw- en woonrijp maken 

cluster leefomgeving, via het algemeen telefoonnummer 14 013   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

 

inschrijfformulier particuliere bouwkavel 

  



 

Inschrijfformulier loting particuliere bouwkavels  

Den Brabander Terpzone (Hollands Diep) Chaam 
 

Naam en voorletters : 

  O Man  O Vrouw 

Adres  : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer thuis : 

Mobiel  : 

E-mail  : 

Geboortedatum  : 

Geboorteplaats  : 

Samenlevingsvorm O Gehuwd 

  O Geregistreerd partnerschap 

  O Samenwonend, met samenlevingsovereenkomst 

  O Samenwonend, zonder samenlevingsovereenkomst  

  O Alleenstaand 

Gegevens partner 

Naam en voorletters : 

  O Man  O Vrouw 

Adres  : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer thuis : 

Mobiel  : 

E-mail  : 

Geboortedatum  : 

Geboorteplaats  : 

 

Bevestigt/bevestigen hierbij zijn/haar/hun belangstelling voor deelname aan de loting 

van de particuliere bouwkavels die de gemeente Alphen-Chaam gaat uitgeven in Den 

Brabander Terpzone (Hollands Diep). 

 

Hebt u al eerder een koopwoning of bouwgrond gekocht van de gemeente?  

  O Ja, namelijk  op . . . . . .  -  . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 

  O Nee 

 



 

 

Welke bouwkavel heeft uw 1e, 2e en 3e voorkeur?  

 1e voorkeur : 

 2e voorkeur : 

 3e voorkeur : 

  

Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Dit formulier dient uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019 in bezit te zijn van de gemeente 

Alphen-Chaam. Dit kunt u doen door het formulier per mail te sturen naar 

lexdenissen@abg.nl  

 

Formulieren die niet tijdig zijn ontvangen of niet volledig zijn ingevuld, worden niet in 

behandeling genomen. 

 

N.B. aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts de 

aanmelding als belangstellende voor de loting van de particuliere bouwkavels in Den 

Brabander Terpzone (Hollands Diep) 

 

Datum  : 

Ondertekend te  : 

 

Handtekening  : 

 

 

 

Handtekening partner : 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

 

 

Algemene grondverkoopvoorwaarden 2010 
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GEMEENTE ALPHEN-CHAAM 

ALGEMENE GRONDVERKOOPVOORWAARDEN 2010 

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Geldigheid 

Artikel 1.1 

Deze algemene grondverkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst tussen de 

gemeente Alphen-Chaam en haar wederpartij(en) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn 

verklaard en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. 

 

Definities 

Artikel 1.2 

In deze algemene grondverkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Aflevering:  de feitelijke ter beschikking stelling van de onroerende zaak (grond, 

bouwterrein). 

College:  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-

Chaam. 

Gegadigde:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid die een of meer onroerende zaken van de gemeente 

in eigendom wil verwerven. 

Gemeente:  de gemeente Alphen-Chaam. 

Grond: de grond en de eventuele opstallen die het voorwerp van de 

koopovereenkomst vormen. 

Ingebruikneming:  het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de 

onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke 

werkzaamheden in of op uit te voeren of er een grensafscheiding op aan 

te brengen. Het uitvoeren van een sonderingonderzoek of een 

milieukundig bodemonderzoek kan gebeuren zonder dat er sprake is van 

ingebruikneming, na toestemming door of vanwege het college. 

Koper:  de gegadigde(n) aan wie door de gemeente een onroerende zaak is 

verkocht. 

Levering:  het vervullen van de voor eigendomsoverdracht vereiste formaliteiten 

(het passeren van de notariële akte en inschrijving daarvan in de 

openbare registers). 

Onroerende zaak:  de grond en de eventuele opstallen die het voorwerp van de 

koopovereenkomst vormen. 

Overdracht:  de wijze van eigendomsovergang onder bijzondere titel door middel van 

levering. 

(Koop)overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen de gemeente en 

haar wederpartij waarbij de gemeente zich verbindt een daarin 

aangeduid stuk grond aan de wederpartij over te dragen en de 

wederpartij zich verbindt om daarvoor een daarin aangeduide prijs te 

betalen. 

Koop/Verkoop:  de totstandkoming van de overeenkomst. 
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Totstandkoming overeenkomst. 

Artikel 1.3 

1. Een koopovereenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat het college daartoe heeft 

besloten en met inachtneming van het bepaalde in de hierna volgende leden van dit artikel. 

2. De aanbieding tot koop van de grond door of vanwege de gemeente (de offerte) aan een 

gegadigde geschiedt uitsluitend schriftelijk en is vrijblijvend, waarbij wordt aangegeven 

welke onroerende zaak te koop wordt aangeboden voor welke prijs, en waarbij wordt 

vermeld dat de algemene grondverkoopvoorwaarden van toepassing zijn.  

3. Indien een gegadigde van de aanbieding gebruik wenst te maken, dient hij deze binnen vier 

weken nadat de aanbieding is gedaan voor akkoord te ondertekenen en aan de gemeente 

te retourneren.  

4. Na de akkoordverklaring zal aan het college worden voorgesteld om met inachtneming van 

hetgeen in de aanbieding is vermeld de onroerende zaak aan de gegadigde te verkopen. 

5. Zodra door of rechtsgeldig namens het college tot de verkoop is besloten, wordt de 

overeenkomst schriftelijk vastgelegd. De koop is gesloten op het moment van de 

bekendmaking van de schriftelijk vastgelegde koopovereenkomst.  

 

Afzien van koop 

Artikel 1.4 

1. Van het tot stand brengen van de koopovereenkomst zal uitsluitend dan worden afgezien, 

indien de gegadigde, nadat hij de aanbieding heeft geaccepteerd, door middel van een 

aangetekende brief aan de gemeente te kennen heeft gegeven zijn acceptatie in te willen 

trekken en hij aan de gemeente over de koopprijs, exclusief eventuele BTW, de wettelijke 

rente vermeerderd met drie procent verschuldigd vanaf het moment van de acceptatie tot 

het moment waarop het schriftelijke bericht van de intrekking is ontvangen heeft betaald.  

2. Indien de koper, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de 

eigendomsoverdracht, door middel van een aangetekende brief aan de gemeente te 

kennen geeft van de koop te willen afzien, zal de koopovereenkomst ontbonden zijn nadat 

een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs exclusief eventuele BTW aan de 

gemeente is betaald.                                                                                                               

3. Na toepassing van het bepaalde in het eerste of tweede lid van dit artikel kan de gemeente 

volledig vrij beschikken over de onroerende zaak. De gegadigde of de koper kan jegens de 

gemeente geen enkel recht doen gelden op de aanbieding of het kopen van enige andere 

onroerende zaak. 

4. Indien de wettelijke bepaling omtrent de bedenktijd van toepassing is op de overeenkomst, 

zal lid 1 vervallen en vervalt lid 2 indien binnen drie dagen na tot standkoming van de 

koopovereenkomst (art. 1.3) deze door middel van een aangetekende brief aan de 

gemeente wordt opgezegd. Op grond van art. 7:766 BW is de bedenktijd van toepassing op 

de aannemingsovereenkomst. Op de koop van grond is noch art. 7:766 BW, noch art. 7:2 

BW van toepassing, zodat hiervoor geen bedenktijd geldt. 

 

De tekening 

Artikel 1.5 

Aan de overeenkomst wordt een tekening gehecht, waarop de over te dragen grond bij 

benadering staat aangegeven dan wel een kadastrale aanduiding van de vorm en ligging van de 

grond wordt gegeven. Deze bijlage wordt door partijen geparafeerd. 
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Ligging en omvang 

Artikel 1.6 

1. Indien de verkochte grond een gedeelte van een kadastraal perceel betreft, zal de situering 

en begrenzing van de grond ter plaatse na de koop door of vanwege de gemeente worden 

aangegeven door middel van buizen of piketten op de noodzakelijke meetpunten in het 

terrein. 

2. Het risico voor de instandhouding van de uitgezette punten berust bij de koper, zodat de 

kosten van herhaalde uitzetting en aanwijzing voor zijn rekening zijn. 

3. Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die in eerste instantie door de 

gemeente is aangegeven kan geen aanleiding geven tot verrekening, tenzij het verschil 

groter is dan één procent van de opgegeven maat, met een minimum van 5 m2. Voor 

verrekening komt slechts in aanmerking de oppervlakte voor zover die meer dan één 

procent bedraagt, met een minimum van 5 m2, in welk geval wordt verrekenend naar de 

koopprijs per vierkante meter exclusief BTW.  

 

Kosten en belastingen 

Artikel 1.7 

1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de aflevering, de verkoop en de 

levering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van 

de koper. 

2. Alle zakelijke lasten, die op de grond rusten, en alle belastingen die van de grond worden 

geheven, komen met ingang van 1 januari van het jaar volgende op de datum van 

overdracht voor rekening van de koper, ongeacht te wiens naam de aanslag wordt 

opgelegd. 

 

Hoofdelijkheid 

Artikel 1.8 

Indien in de koopovereenkomst meer dan één natuurlijk en/of rechtspersoon als wederpartij 

van de gemeente optreedt, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 

van de verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. 

 

Overdracht, betaling en aanvaarding 

Artikel 1.9 

1. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van de 

notaris, die door de gemeente is aangewezen. Het passeren der akte dient te geschieden 

binnen twaalf weken na dagtekening van de brief van burgemeester en wethouders, waarin 

aan de koper wordt medegedeeld, dat het besluit tot verkoop door het college van 

burgemeester en wethouders is goedgekeurd. 

2. De betaling van de volledige koopprijs en de overige kosten, rechten en belastingen dient 

te zijn voldaan aan de notaris die met de eigendomsoverdracht is belast, voor of bij het 

passeren van de akte van levering. 

3. Indien de betaling niet of niet volledig binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is de 

koper zonder ingebrekestelling in verzuim en over het niet of niet betaalde deel over de 

periode van verzuim tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 

6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. De gemeente is niet verplicht mee te 

werken aan het passeren van de notariële akte zolang door koper niet de volledige 

koopprijs, kosten, rechten, belastingen en rente zijn betaald. 

4. Tenzij in de koopovereenkomst een ander moment is overeengekomen, vindt de aflevering 

plaats zodra de notariële akte is ondertekend. 
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5. Het gekochte komt voor risico van de koper bij aflevering tenzij de feitelijke 

ingebruikneming eerder plaats vindt, in welk geval het risico vanaf het moment van de 

ingebruikneming overgaat op de koper. 

6. Indien koper het verkochte eerder in gebruik wenst te nemen, dient hij hiertoe een 

schriftelijk gemotiveerd verzoek om toestemming tot het college te richten. Deze 

toestemming wordt slechts verleend indien de koper de overeenkomst voor akkoord heeft 

verklaard en de volledige koopprijs met de eventueel daarover verschuldigde 

omzetbelasting aan de gemeente heeft betaald. Het college kan aan de hiervoor bedoelde 

toestemming voorwaarden verbinden. Indien koper, na schriftelijke toestemming van het 

college en voor het passeren van de notariële akte een aanvang maakt met de bouw op het 

verkochte, geschiedt de bouw voor eigen rekening en risico van koper en kan geen 

aanspraak worden gemaakt op enigerlei schadevergoeding, en kan de ontbindende 

voorwaarde in verband met financiering (artikel 2.4) niet meer worden ingeroepen. Vanaf 

het moment van ingebruikneming gaat het risico van de onroerende zaak over op koper. 

7. Onder aanvang van de bouw wordt verstaan de allereerste verrichtingen op het verkochte, 

zoals plaatsen van directieketen, afrasteringen, aanvoer eerste materialen voor deze 

voorzieningen etc. een en ander ter beoordeling van het college. 

8. In geval van ontbinding van de koopovereenkomst, is koper verplicht, na daartoe door het 

college schriftelijk in kennis te zijn gesteld, om binnen veertien dagen na de hiervoor 

gestelde kennisgeving tot ontruiming van het verkochte over te gaan. Het verkochte dient 

in dat geval aan de gemeente te worden teruggegeven in de staat waarin het verkeerde op 

het moment, dat de koper het in gebruik nam, zulks binnen een door het college te bepalen 

termijn. Koper heeft nimmer het recht op vergoeding van de, al of niet door hem of door 

de gemeente verwijderde, opstallen. Indien de opstal(len) door de gemeente verwijderd 

moeten worden is dit voor rekening van koper. 

9. Eventuele gevolgen voor verschuldigdheid van omzetbelasting door de eerdere 

ingebruikneming door de koper zijn voor rekening van de koper. 

 

Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen met betrekking tot bouwgrond 

 

Staat van levering 

Artikel 2.1 

1. De aflevering van het onroerend goed zal geschieden in de staat waarin het zich bij de 

totstandkoming van de overeenkomst bevindt. De koper wordt geacht het aan hem 

verkochte terrein volkomen te kennen en heeft nimmer aanspraak op vergoeding van 

schade wegens verkeerde of onvolledige opgave van vorm, bestemming, belending of 

wegens andere redenen. 

2. De gemeente levert aan de koper een recht van onvoorwaardelijke eigendom, vrij van 

hypotheken, beslagen, huur of ander gebruik, tenzij in de koopovereenkomst anders is 

vermeld. 

3. Alle eventueel aan de onroerende zaak verbonden erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

rechten en verplichtingen en of beperkte rechten blijven er op rusten, voor zover deze in 

de koopovereenkomst zijn vermeld en overeengekomen. 

 

Informatie- en onderzoeksplicht 

Artikel 2.2 

1. De gemeente staat er voor in dat: 

a. zij bevoegd is tot verkoop en levering van de onroerende zaak; 

b. voor zover haar bekend in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van 

vloeistoffen aanwezig zijn; 
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c. aan haar van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende de 

onroerende zaak zijn voorgeschreven of aangekondigd, die nog niet zijn uitgevoerd; 

d. de onroerende zaak niet is betrokken in een ruilverkaveling- casu quo herinrichtingsplan 

en niet ter onteigening is aangewezen; 

e. ten opzichte van derden geen verplichtingen bestaan uit hoofde van een voorkeursrecht 

of optierecht; 

f.    aan koper die informatie te hebben verstrekt die naar geldende verkeersopvattingen 

door hem ter kennis van koper behoort te worden gebracht. 

2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar de feiten en 

omstandigheden dat naar geldende verkeersopvattingen door hem behoort te geschieden, 

voor zijn rekening en risico komen.  

 

Ontbinding van de overeenkomst 

Artikel 2.3 

1. Ingeval de wederpartij vóór het passeren van de notariële akte in staat van faillissement 

wordt verklaard of surséance van betaling heeft verkregen, is de gemeente bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

zal zijn vereist. De enkele aanzegging bij aangetekende brief is voldoende voor deze 

ontbinding. Indien reeds aflevering heeft plaats gevonden, is de koper verplicht het 

afgeleverde onverwijld weer in de macht van de gemeente terug te brengen, voor zover 

mogelijk in de staat waarin dit zich bevond ten tijde van de aflevering. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.9, lid 3, heeft de gemeente het recht om de 

overeenkomst te ontbinden, indien de koper ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, 

waarbij hem alsnog een termijn van twee maanden voor de nakoming wordt gesteld, zijn 

medewerking onthoudt aan de totstandkoming van de overdracht. De enkele aanzegging 

bij aangetekende brief dat de gemeente de overeenkomst ontbonden acht is daartoe 

voldoende. 

3. De reeds betaalde gedeelten van de koopprijs zullen bij toepassing van lid 1 en 2 van dit 

artikel worden gerestitueerd. 

 

Ontbindende voorwaarde in verband met financiering 

Artikel 2.4 

1. Binnen 6 weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst heeft de koper het recht 

de overeenkomst te ontbinden, indien koper geen hypothecaire lening onder naar de 

situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor 

de financiering van de uitgegeven grond, en de daarop te stichten bebouwing. 

2. Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke dienen te verrichten en 

kan op de in lid 1 gemelde ontbindende voorwaarde enkel zich beroepen door aan het 

college minimaal twee schriftelijke en gemotiveerde afwijzingen over te leggen afgegeven 

door een erkende geldverstrekkende instelling. 

 

 

Milieubepaling 

Artikel 2.5 

Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet 

aanvaardbare stoffen in, op of aan de te verkopen grond, is een in de koopovereenkomst nader 

omschreven onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een of meer 

rapporten waarin de toestand van de bodem en grondwater wordt omschreven en waaruit blijkt 

dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de bodem stoffen bevinden die naar ten tijde 

van de verkoop geldende maatstaven in de weg staan aan realisering van het beoogde, in de 

koopovereenkomst omschreven, gebruik van de grond.  
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De gemeente heeft, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat aan haar 

bekend is, geen reden om aan te nemen, dat dergelijke stoffen zich in de grond of grondwater 

zouden bevinden. 

 

Artikel 2.6 

Koper is verplicht bij bouwactiviteiten vrijkomende milieugevaarlijke stoffen, waaronder 

begrepen klein chemisch afval, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze en met inachtneming 

van de op grond van publiekrechtelijke voorschriften geldende verplichtingen op de bouwplaats 

op te slaan en te doen inzamelen en verwijderen. 

 

Ontbinding bij verontreiniging 

Artikel 2.7 

1. Indien voor de datum van het passeren van de notariële akte of, indien dat eerder is, voor 

de datum van de aflevering van de grond, toch zou blijken van aanwezigheid van voor het 

milieu of voor de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen van zodanige 

omvang en aard dat zij in de weg staan aan het overeengekomen gebruik, zodat van de 

koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de 

onroerende zaak aanvaardt, heeft de koper eenzijdig het recht om de koopovereenkomst 

te ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover 

mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het tot stand komen van de 

overeenkomst. 

2. Onder gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, vermeld in het vorige lid,  wordt niet 

verstaan: puin of andere bouwkundige restanten, voor zover deze niet zijn verontreinigd in 

zodanige mate dat zij naar de huidige maatstaven in de weg staan aan de realisering van 

het in de koopovereenkomst omschreven gebruik van de grond. 

3. De gemeente is niet aansprakelijk voor de tot het moment van de ontbinding, door de koper 

gemaakte kosten. 

 

Gedoogplicht 

Artikel 2.8 

1. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen 

op, in of boven de grond is aangebracht  wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk 

is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden 

aangebracht en onderhouden. 

2. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het vorige lid is aangebracht bevestigd te laten. 

3. De koper is verplicht, voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn 

kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, 

omschreven in lid 1, welke de gemeente of de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten. 

4. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor de schade die door beschadiging van de 

aanwezige zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. 

5. Alle schade die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of 

vernieuwen van de in lid 1 bedoelde zaken zal door de gemeente of degene ten gunste van 

wie het gedoogrecht geldt op haar of zijn kosten worden hersteld of, indien de koper dat 

wenst, aan de koper worden vergoed. 
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Kwalitatieve verplichting 

Artikel 2.9 

1. Partijen komen overeen dat de verplichtingen, voortvloeiende uit artikel 2.8, als 

kwalitatieve verplichting rusten op de grond en van rechtswege zullen overgaan op 

degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal of zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt 

bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijn die van de rechthebbende(n) een recht 

tot gebruik van de grond hebben gekregen of zullen krijgen. 

2. De in lid 1 bedoelde verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichtingen in de notariële akte 

van transport worden vastgelegd en worden ingeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers. 

 

Bouwplicht 

Artikel 2.10 

1. De koper is verplicht de grond te bebouwen met de in de koopovereenkomst aangegeven 

bebouwing waarvoor de gemeente Alphen-Chaam een bouwvergunning heeft verleend of 

zal verlenen. 

2. Vóór de ondertekening van de koopovereenkomst kan door het college worden geëist, dat 

een schetsplan van de op het bouwterrein te stichten bebouwing ter goedkeuring wordt 

overlegd. Het college kan omtrent de inrichting van het schetsplan nadere regels stellen. 

3. De koper is verplicht om een aanvraag om bouwvergunning in te dienen binnen drie 

maanden na de datum van de akte van levering. 

4. Binnen zes maanden na de datum van de akte van levering moet met de bouw zijn 

begonnen, dat wil zeggen dat minimaal de palen zijn geheid en/of de fundamenten zijn 

gelegd. 

5. Binnen achttien maanden na de datum van de akte van levering moet de op de grond te 

stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn en dient de koper deze, in geval van 

verkoop van een bouwkavel bestemd voor de oprichting van een particuliere woning, 

feitelijk ter bewoning te hebben betrokken, wat mede moet blijken uit zijn inschrijving in 

de gemeentelijke basisadministratie. 

6. Voor iedere niet-nakoming van de verplichtingen in dit artikel is de koper aan de gemeente 

een boete verschuldigd van één procent van de koopprijs exclusief BTW per dag voor iedere 

dag dat de niet-nakoming voortduurt. De boete is direct opeisbaar en wordt verbeurd door 

het enkele feit van het niet-nakomen zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist. 

 

Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop 

Artikel 2.11 

1. Koper, zijnde een natuurlijk persoon, verplicht zich om de op de grond te bouwen woning 

in ieder geval tot vijf jaar na de datum van de notariële akte van levering uitsluitend zelf te 

zullen gebruiken  en om die woning zelf met zijn eventuele gezinsleden te bewonen. 

2. Koper, zijnde een natuurlijk persoon, doet gedurende een termijn van vijf jaren vanaf de 

datum van de notariële akte van levering afstand van zijn recht om de grond en/of de 

daarop gebouwde woning in eigendom of in economische eigendom over te dragen, in 

erfpacht te geven, met beperkte rechten te bezwaren, te verhuren of te verpachten of 

anderszins aan derden in gebruik te geven, met uitzondering van het recht van vestiging 

van hypotheek. 

3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing in geval van: 

a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3.174 

Burgerlijk Wetboek;  

b. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers in geval van parate executie als 

bedoeld in artikel 3.268 Burgerlijk Wetboek; 

c. schriftelijke ontheffing door het college. 
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4.  Het college kan de ontheffing, bedoeld in het vorige lid sub c, verlenen op schriftelijk 

verzoek van koper in geval van: 

a. verandering van werkkring van koper of een of meer van de inwonende gezinsleden op 

grond waarvan verhuizing van het hele gezin noodzakelijk is; 

b. overlijden van koper of diens partner; 

c. echtscheiding van koper (niet in geval van scheiding van tafel en bed), beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of beëindiging van het samenlevingscontract; 

d. verhuizing, noodzakelijk geworden door de gezondheid van koper of van een van zijn 

gezinsleden. 

5.  Bij niet-nakoming van een of meer van de in dit artikel genoemde verplichtingen van koper 

is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-- zonder dat enige 

ingebrekestelling zal zijn vereist. 

 

A.B.C.-bepalingen 

Artikel 2.12 

1. Indien de koper voornemens is de grond in diverse bouwterreinen onder te verdelen door 

verkaveling en deze kavels vervolgens aan derden door te verkopen, al dan niet in 

samenhang met een bouwplan, zal de gemeente op verzoek van koper deze kavels bij 

afzonderlijke akte leveren aan door de koper in overleg met de gemeente aan te wijzen 

derden, mits deze algemene grondverkoopvoorwaarden volledig van toepassing worden 

verklaard in de koopovereenkomst tussen koper en die derden. 

2. De verplichtingen en daarmee verband houdende bepalingen, die uit deze algemene 

grondverkoopvoorwaarden voor de koper ten aanzien van de gemeente voortvloeien, 

zullen in het geval toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, in de 

koopovereenkomst tussen de koper en de derde als derdebedingen ten behoeve van de 

gemeente worden opgenomen. 

3. In de akte van levering als bedoeld in het eerste lid worden de verplichtingen als bedoeld 

in het tweede lid nadrukkelijk vermeld. 

4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid blijft de koper voor het geheel aansprakelijk 

voor de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst. 

5. Degene aan wie door de gemeente een gedeelte (kavel) van de verkochte grond wordt 

geleverd, verplicht zich tot nakoming van de koopovereenkomst tussen gemeente en koper 

voor zover het de door hem verworven kavel betreft, daarbij inbegrepen de plichten van 

de artikelen 2.8, 2.9, 2.10 en 2.11 van deze algemene grondverkoopvoorwaarden. 

6. In geval van toepassing van het eerste lid, vindt er in afwijking van het bepaalde in artikel 

1.6 geen verrekening plaats van het verschil tussen de in de overeenkomst vermelde en de 

feitelijke grootte van de grond. 

 

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen 

 

Grond niet voor bebouwing bestemd 

Artikel 3.1 

Indien de koopovereenkomst betrekking heeft op grond, die niet voor bebouwing is bestemd, 

zijn de bepalingen van hoofdstuk 2 daarop zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, 

tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet. 

 

 

 

 

 

 



 9

Boetebepaling 

Artikel 3.2 

1. Bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het 

daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene grondverkoopvoorwaarden, 

verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling 

bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete, tenzij 

op de betreffende niet-nakoming in enig artikel een afzonderlijke boete is gesteld, in welk 

geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is. 

2. De boete bedraagt: 

a. tien procent van de koopprijs, dan wel ter keuze van de gemeente 

b. € 150 voor elke dag dat deze niet of niet-volledige nakoming voortduurt. 

3. Naast het vorderen van de krachtens de koopovereenkomst en de daarin opgenomen 

algemene grondverkoopvoorwaarden verschuldigde boete, behoudt de gemeente het 

recht om bij niet of niet-volledige nakoming van enige verplichting op grond van de 

overeenkomst alsnog nakoming dan wel vergoeding van meer geleden schade te 

vorderen. 

 

Vestiging kwalitatieve verplichtingen 

Artikel 3.3 

De in de koopovereenkomst opgenomen verplichtingen, waarbij de koper op zich neemt iets te 

dulden of iets niet te doen, worden als kwalitatieve verplichting gevestigd, blijven rusten op de 

onroerende zaak (grond) en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de grond onder 

bijzondere titel zal/zullen verkrijgen. 

Daarbij wordt bepaald dat degene(n) die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik van de 

zaak onder welke benaming ook zal/zullen verkrijgen, mede gebonden is/zijn. 

Aangezien van de overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt, die wordt 

ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6.252, lid 2, van het 

Burgerlijk Wetboek in zake de vestiging van de kwalitatieve verplichting. 

 

Kettingbeding 

Artikel 3.4 

1.   De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, om 

alle verplichtingen,  die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien en die niet bestaan in 

een dulden of niet-doen, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende 

zaak (grond) alsmede bij de vestiging daarop van een zakelijk recht niet zijnde een 

hypotheekrecht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en om die 

verplichtingen in de notariële akte tot overdracht of vestiging van een zakelijk recht op te 

nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 50.000,-- ten behoeve van 

de gemeente, met de bevoegdheid van deze laatste om daarnaast nakoming en/of de 

eventueel meer geleden schade te vorderen. 

2.  Op gelijke wijze als hiervoor onder lid 1 bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de 

gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk 

gerechtigde dat ook deze zowel de in lid 1 bedoelde verplichtingen als de in lid 1 en in het 

onderhavige lid opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens 

rechtsopvolger of zakelijk gerechtigde. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij 

namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. 
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Ontheffing 

Artikel 3.5 

Het college kan na het tot stand komen van de koopovereenkomst op verzoek van de 

wederpartij van een of meer van deze bepalingen ontheffing verlenen. Het neemt daarbij de 

eisen van redelijkheid en billijkheid in acht. 

 

Afwijking 

Artikel 3.6 

Indien dat door partijen noodzakelijk wordt geacht, kan in de koopovereenkomst van een of 

meer bepalingen van deze algemene grondverkoopvoorwaarden worden afgeweken en/of 

kunnen nadere voorwaarden in de overeenkomst worden opgenomen. 

 

Hardheidsclausule 

Artikel 3.7 

In bijzondere omstandigheden kan college – uitsluitend ter hunner beoordeling – ten gunste van 

koper afwijken van het gestelde in deze “algemene grondverkoopvoorwaarden 2010 gemeente 

Alphen-Chaam”. 

 

Citeertitel 

Artikel 3.8 

Deze algemene grondverkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het college van de gemeente 

Alphen-Chaam bij besluit van 18 mei 2010. 

Zij kunnen worden aangehaald als “Algemene grondverkoopvoorwaarden gemeente Alphen-

Chaam 2010”. 

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM 

 

 

 

mr. M.M. Hendrickx drs. H.W.S.M. Nuijten 

secretaris burgemeester 



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

 

Lotingsregeling bouwkavels 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lotingsregeling bouwkavels 2017 

Deze regeling is van toepassing in die gevallen waarin door de gemeente Alphen-Chaam 

bouwkavels worden uitgegeven.  

 

 

Artikel 1 Definities 

01. Bijzondere omstandigheid 

een naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders buitengewone 

situatie, welke zodanig van aard wordt geacht, dat deze een afwijking van de regeling 

noodzakelijk maakt en rechtvaardigt. 

02.  Bouwkavel 

een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een 

individuele woning met bijbehorende aanhorigheden. 

03.  Deelnemer 

een aan een loting deelnemende natuurlijke persoon, die zich tijdig voor de betreffende 

loting heeft ingeschreven en 18 jaar of ouder is. 

04.  Gemeente 

gemeente Alphen-Chaam. 

05.  Inschrijving 

aanmelding via een door de gemeente ter beschikking gesteld formulier, voor deelname 

aan de loting, welke in het kader van een bepaalde uitgifte van bouwkavels zal 

plaatsvinden. 

06.  Inschrijvingsperiode 

termijn waarbinnen men zich kan aanmelden voor deelname aan de loting, ten behoeve 

van een bepaalde bouwkaveluitgifte. 

07.  Loting 

loting uitgevoerd door een notaris, met als doel het bepalen van een rangvolgorde 

binnen de groep van deelnemers, voor het in aanmerking komen voor de aankoop van 

een bouwkavel. 

08. Lotingslijst 

lijst van deelnemers in volgorde van loting. 

09.  Regeling 

de “Lotingsregeling bouwkavels 2017”. 

10.  Reservelijst 

 lijst waarop deelnemers worden genoteerd, die voor reservering van een kavel in 

aanmerking komen, indien een bouwkavel die eerder gedurende de loting is 

toegewezen, opnieuw ter beschikking van de gemeente komt. 

11.  Uitgifte 

verkoop van bouwkavels. 

 

 

Artikel 2 Doel 

Het doel van deze regeling is om iedere deelnemer, middels een vaste systematiek van 

loting een gelijke kans te bieden om in aanmerking te komen voor een bouwkavel. 

Deze regeling is van toepassing op de uitgifte van bouwkavels. 



 

Artikel 3 Loting 

01. Inschrijven kan uitsluitend per plan, binnen een vooraf gepubliceerde 

inschrijvingsperiode. 

02. De uitgifte vindt in eerste instantie plaats via loting. In het geval loting niet of niet in 

voldoende mate tot verkoop leidt, kan de gemeente zich beraden op welke wijze de 

uitgifte zal worden vervolgd. Er is in dat geval geen gebondenheid meer aan de 

regeling. 

03. Publicatie van de uitgifte via loting, vindt in elk geval plaats in de gemeentelijke 

weekbladen en op de gemeentelijke website. 

04. Inschrijving geschiedt middels bij de gemeente verkrijgbare inschrijfformulieren, 

binnen de vooraf gepubliceerde inschrijvingsperiode. De datum van ontvangst van het 

inschrijfformulier door de gemeente, is bepalend voor een al dan niet tijdige indiening. 

05.  Uitsluitend natuurlijke personen van 18 jaar en ouder kunnen zich inschrijven. 

06. Tenzij anders aangegeven, is per uitgifte één inschrijving per persoon toegestaan. De 

inschrijving is niet overdraagbaar. Degene(n) vermeld op het inschrijfformulier 

wordt/worden vermeld in de akte van levering. 

07. De loting vindt plaats door en op kantoor van een notaris.  

08. De inschrijfformulieren worden door de notaris in blanco enveloppen gestoken en 

voorzien van een letter. 

09. De loting bepaalt de volgorde waarop de deelnemers in aanmerking komen voor een 

bouwkavel.   

10. Volgens de lotingslijst wordt een koopovereenkomst aangeboden aan de deelnemers, 

op basis van de nog beschikbare bouwkavels, waarbij de aangegeven 

bouwkavelvoorkeur(en) op het inschrijfformulier bindend is. 

11. Indien geen van de aangegeven bouwkavelvoorkeuren op het inschrijfformulier van 

een deelnemer correspondeert met de beschikbare bouwkavels, dan zal geen 

toewijzing aan deze deelnemer kunnen plaatsvinden en valt deze deelnemer af. De 

deelnemer zal dan op een reservelijst worden geplaatst. 

12. Deze toewijzingshandelingen worden herhaald totdat alle beschikbare kavels zijn 

toegewezen. 

13. Binnen een week nadat de loting en toewijzing van de bouwkavels heeft plaatsgehad, 

wordt een koopovereenkomst voor de bouwkavel aangeboden. 

14. Nadat de loting heeft plaatsgevonden en alle beschikbare bouwkavels zijn toegewezen, 

wordt indien er nog deelnemers zijn die niet zijn ingeloot, een reservelijst aangelegd 

waarop deelnemers worden genoteerd, die voor reservering van een bouwkavel in 

aanmerking komen, indien enige bouwkavel die eerder gedurende de loting is 

toegewezen, opnieuw ter beschikking van de gemeente komt. De reden van 

beschikbaar komen doet daarbij niet ter zake. 

15. Indien een bouwkavel weer ter beschikking van de gemeente komt, wordt deze 

bouwkavel op volgorde van plaatsing op de reservelijst aan de deelnemer aangeboden. 

16. Deelnemers welke de afgelopen periode van 5 jaar al een bouwkavel hebben gekocht 

van de gemeente c.q. een projectontwikkelaar waarbij de grond door de gemeente is 

beschikbaar gesteld, komen niet opnieuw via een loting voor een bouwkavel in 

aanmerking. De datum van de aankoopakte bouwgrond moet 5 hele kalenderjaren 

voor de sluitingsdatum van de inschrijving liggen. 



 

 

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden 

In bijzondere omstandigheden kan door het college van burgemeester en wethouders 

gemotiveerd van de regeling worden afgeweken. 

 

 

Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders 

Behorende bij besluit d.d. 21 november 2017 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM 

 

 

 

mr. M.M. Hendrickx mr. J.W.M.S. (Joerie) Minses 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 

 

Bestemmingsplan  

Den Brabander Terpzone 

  



 

 

Artikel 7 Wonen 
7.1 Bestemmingsomschrijving 

7.2 Bouwregels 

7.3 Nadere eisen 

7.4 Specifieke gebruiksregels 

7.5 Afwijken van de gebruiksregels 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a) het wonen in grondgebonden woningen; 

b) ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – vrijstaand terp': vrijstaande 

terpwoningen; 

met daarbij behorende: 

c) aan-huis-verbonden beroepen; 

d) bijbehorende bouwwerken; 

e) bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

f) tuinen en erven; 

g) ontsluitingswegen en -paden. 

 

7.2 Bouwregels 

Op de gronden met de bestemming 'Wonen' mogen hoofdgebouwen, bijbehorende 

bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde, worden gebouwd met in achtneming van 

de onderstaande regels. 

 

7.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a) hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden; 

b) per bouwperceel is maximaal één hoofdgebouw toegestaan; 

c) het oppervlak van het hoofdgebouw mag maximaal 85% van het oppervlak van het 

bouwperceel bedragen; 

d) de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m; 

e) de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 8 m; 

f) de bouwdiepte van alle hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 14 m; 

g) de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 3 

m te bedragen; 

h) de voorgevel van het hoofdgebouw dient ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' te 

worden opgericht, danwel maximaal 2 meter daarachter; 

i) de hoofdgebouwen dienen te worden afgedekt met een kap. 

 

7.2.2 Bijbehorende bouwwerken 

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a) bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de voorgevel van 

hoofdgebouwen gerealiseerd te worden; 

b) de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag per perceel niet meer bedragen 

dan 50 m² ; 

c) de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m; 

d) de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5,5 m; 

e) de diepte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 5 m 

bedragen; 



 

f) de diepte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de zijgevel mag niet 

meer bedragen dan 5 m, gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw; 

g) de afstand van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot een hoofdgebouw bedraagt 

minimaal 2 m; 

h) de afstand van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot de achterste 

perceelsgrens bedraagt minimaal 1 m; 

i) in afwijking van het bepaalde in dit lid onder a. geldt dat voor de naar de weg 

toegekeerde zijde (voorkant) van het hoofdgebouw een aangebouwd bijbehorend 

bouwwerk in de vorm van een erker of entreeportaal mag worden gebouwd, mits 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• de bouw- en goothoogte mogen maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag 

bedragen; 

• de diepte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk mag maximaal 1 m 

bedragen, met dien verstande dat de afstand tot de aan de wegzijde gelegen 

perceelsgrens voor woningen minimaal 3 meter blijft bedragen; 

• de breedte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk mag maximaal 50% 

van de voorgevelbreedte bedragen. 

 

7.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde 

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a) de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitgezonderd erf- en 

terreinafscheidingen mag maximaal 2,5 m bedragen; 

b) de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt bij percelen die geen 

hoekperceel zijn: 

• maximaal 1 m vóór de naar de wegzijde toegekeerde, op de verbeelding 

aangegeven, bouwgrens; 

• maximaal 2 m achter de vonder het vorige punt bedoelde bouwgrens. 

c) de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bij hoekpercelen vóór de 

bouwgrens maximaal 2 m bedragen, mits deze erf- en terreinafscheiding minimaal 3 

m achter de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw wordt gebouwd. 

 

7.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning 

nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, bouwmassa, afmetingen en visuele 

karakteristieken van bouwwerken. De nadere eisen regeling wordt toegepast ter voorkoming 

van onevenredige aantasting van: 

a) de woonsituatie: 

het in stand houden c.q. garanderen van een goede woonsituatie binnen deze 

bestemming, voorzover van toepassing, en andere bestemmingen, in het bijzonder 

met het oog op: 

• de lichttoetreding/bezonning ten opzichte van (bebouwing op) aangrenzende 

gronden; 

• het uitzicht; 

• de aanwezigheid van voldoende privacy; 

b) het straat- en bebouwingsbeeld: 

in het belang van een verantwoorde, evenwichtige en samenhangende 

stedenbouwkundige en architectonische inpassing met aandacht voor: 

• een goede verhouding tussen bouwmassa's en gevelbeelden; 

• de samenhang met nabij gelegen bebouwing; 

• de hoogtedifferentiatie; 



 

• een goede verhouding tussen bouwmassa en inrichting van de omgeving; 

c) de verkeersveiligheid: 

ter waarborging van de verkeersveiligheid en in het bijzonder de benodigde 

uitzichthoeken van wegen; 

d) de sociale veiligheid: 

ter waarborging van een ruimtelijke situatie die overzichtelijk, herkenbaar en sociaal 

controleerbaar is; 

e) de gebruiksmogelijkheden: 

ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken. 

 

7.4 Specifieke gebruiksregels 

7.4.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder c. Wabo, wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor: 

a) het wonen in vrijstaande bijbehorende bouwwerken; 

b) het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken als afhankelijke 

woonruimte; 

c) de uitoefening van aan-huis-verbonden bedrijfsmatige activiteiten. 

 

7.4.2 Aan-huis-verbonden beroepen 

a) De uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen in het hoofdgebouw en vrijstaande 

bijbehorende bouwwerken is toegestaan, mits de woonfunctie in ruimtelijke en 

visuele zin in overwegende mate behouden blijft. Dit betekent onder andere dat het 

medegebruik van de woning en daarbij behorende vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken voor aan-huis-verbonden beroepen beperkt is tot ten hoogste 30 % van 

het grondoppervlak van de woning en de daarbij behorende vrijstaande 

bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat het totale oppervlak niet meer 

mag bedragen dan 40 m². 

 

7.4.3 Parkeren 

Per hoofdgebouw dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. 

Bouwactiviteiten mogen niet leiden tot het wegvallen van parkeergelegenheid op eigen 

terrein, waardoor niet wordt voldaan aan de voorgenoemde norm. 

 

7.5 Afwijken van de gebruiksregels 

7.5.1 Mantelzorg 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in artikel 7.4.1 onder a. en b. onder de voorwaarden dat: 

a) het gebruik noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg en hiervoor een 

positief advies is afgegeven door een door burgemeester en wethouders 

aangewezen onafhankelijke instantie; 

b) het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken als afhankelijke 

woonruimte uitsluitend is toegestaan indien vaststaat dat het gebruik binnen het 

bestaande hoofdgebouw niet mogelijk is; 

c) het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als afhankelijke woonruimte 

uitsluitend is toegestaan indien vaststaat dat het gebruik binnen het bestaande 

hoofdgebouw en/of aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet mogelijk is; 

d) er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen 

waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 



 

e) de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake vrijstaande 

bijbehorende bouwwerken wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 

m²; 

f) er nog geen omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van mantelzorg voor 

hetzelfde bouwperceel; 

g) bij het verlenen van de omgevingsvergunning bij de toetsing rekening worden 

gehouden met de aspecten stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit, 

milieukwaliteit, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, brandveiligheid en 

rampenbestrijding en woon- en leefklimaat. 

h) de omgevingsvergunning in wordt getrokken indien de bij het verlenen van voor de 

omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet 

meer aanwezig is. 

 

7.5.2 Aan-huis-verbonden bedrijfsmatige activiteiten 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 7.4.1 onder c. en toestaan dat de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf 

plaatsvindt onder de voorwaarden dat: 

a) het gebruik mag geen hinder voor het woonmilieu opleveren en geen onevenredige 

afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt. Dat wil zeggen dat geen 

aan-huis-verbonden bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan die vergunningplichtig 

of meldingsplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer, tenzij het betreffende 

gebruik door het stellen van voorwaarden verantwoord is; 

b) het gebruik is naar aard met het woonkarakter van de omgeving in 

overeenstemming; 

c) het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de 

activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de 

gebruiker van het hoofdgebouw is; 

d) het gebruik niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden 

tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel 

tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten; 

e) er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop in 

verband met bedrijfsmatige activiteiten in het hoofdgebouw; 

f) maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning (hoofdgebouwen en 

bijbehorende bouwwerken) en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van 

aan huis gebonden beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag 

zijn, zulks met een absoluut maximum van 40 m². 
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Verkoopkaart 
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Bodemonderzoek (gedeeltelijk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is een uitgave van de gemeente Alphen Chaam 

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend 

 


