
Te Koop
Verl. van Steenbergenlaan 16 -18, TERNEUZEN



Woningen

Nieuwbouw

Hypotheken & verzekeringen

Bedrijfsonroerend goed



Kenmerken en gegevens

Bouw
Type bouw  Bedrijfsruimte

Hoofdbestemming  kantoorruimte

Nevenbestemming  praktijkruimte

Bouwjaar  1950

Onderhoud  goed

Kantoorruimte

Oppervlakte   207 m² VVO

Voorzieningen:

•  Verlaagde systeemplafonds met geïntegreerde 

verlichtingsarmaturen;

•  Gescheiden toiletten

•  Alarminstallatie;

•  Remeha CV ketel;

•  Mechanische ventilatie;

•  Electrische boiler;

  

Kadastrale gegevens
Terneuzen M 2927, 2928, 2929

Oppervlakte  873 m²

  

Ligging  nabij stadscentrum

Parkeren  ruime 

  parkeergelegenheid 

  op eigen terrein

Prijs  € 295.000,- k.k.

  



Omschrijving

Te koop
Namens één van onze opdrachtgevers bieden wij 

u een modern ingerichte bedrijfsruimte aan van 

circa 207m2 VVO gelegen op een locatie nabij het 

centrum van Terneuzen. Het pand beschikt over 4 

praktijk/kantoorruimtes van circa 20m2 tot 27m2, 

een moderne pantry met inbouwapparatuur en 

elektrische boiler, toiletten en opslagruimte. Op 

de verdiepingsvloer is een technische ruimte 

met CV ketel. Langs het pand bevindt zich een 

af te sluiten parkeerterrein voor meerdere auto’s. 

Bijbehorend tot het pand is de naastgelegen 

sloopwaardige schuur/garage die mogelijkheden 

biedt tot het creëren van bijv. extra parkeerruimte 

op eigen terrein.

Bereikbaarheid
Het pand is zeer centraal gelegen aan een 

zijstraat van de doorgaande weg Kennedylaan, op 

enkele minuten loopafstand van het centrum van 

Terneuzen maar ook dichtbij het kanaal van Gent 

naar Terneuzen met diverse bedrijvigheid. Tevens 

is de Westerscheldetunnel binnen 5 minuten rijden 

te bereiken. De dichtstbijzijnde bushalte is op 

circa 6 minuten lopen, deze bushalte sluit aan op 

het busstation Westerscheldetunnel van waaruit 

diverse steden en stations te bereiken zijn.

Kadaster
Gemeente Terneuzen, sectie M, nummer 2927, 

grootte circa 335m²

Gemeente Terneuzen, sectie M, nummer 2928, 

grootte circa 253m²

Gemeente Terneuzen, sectie M, nummer 2929, 

grootte circa 285m²

Bestemming
Op de percelen is het bestemmingsplan 

Terneuzen-Midden (17-12-2009) van toepassing. 

Voor het perceel is een wijzigingsplan vastgesteld. 

Het heeft thans de bestemming Dienstverlening. 

Wonen is niet toegestaan. Dit wijzigingsbesluit is 

niet vastgelegd op ruimtelijke plannen. 

Voorzieningen
-Verlaagde systeemplafonds met geïntegreerde 

verlichtingsarmaturen;

-Gescheiden toiletten

-Alarminstallatie;

-Remeha CV ketel;

-Mechanische ventilatie;

-Electrische boiler;

Milieu
Op basis van verkennend onderzoek is gebleken 

dat de grond deels is verontreinigd. Ook is er 

asbest in het pand en onder de betonnen vloer 

aanwezig. Een bodemonderzoek is op aanvraag 

beschikbaar.

Koopsom 
€ 295.000,- K.K.

Omzetbelasting
Er is geen omzetbelasting over de koopsom 

verschuldigd.

Zekerheidsstelling
10% van de overeengekomen koopsom, te storten 

bij de gekozen notaris.



Omschrijving

Oplevering
In overleg.

Opleveringsniveau
In huidige staat, “as is where is”

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van 

goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie 

omtrent de verkoop van “Verlengde van 

Steenbergenlaan 16-18 te Terneuzen”. De 

informatie is met zorg samengesteld, maar voor 

de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont 

geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch 

aan de vermelde gegevens enig recht worden 

ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

informatieverstrekking niet als aanbieding of 

offerte mag worden beschouwd.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging kunt 
u contact opnemen met:

Faasse & Fermont 

Frans den Hollanderlaan 12, Goes

Postbus 2056

4460 MB  Goes

Tel: (0113) 250 555

E-mail: info@faasse-fermont.nl 

Internet : www.faasse-fermont.nl













Plattegrond



Plattegrond



Kadasterkaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 oktober 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Terneuzen
M
2927

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: UKK M 2927
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