Perceel cultuurgrond
Totaal groot ca. 4.10.98 ha.
Gelegen aan de Kievit / nabij de Hoevenstraat te Beringe
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Kenmerken & specificaties
ALGEMEEN
Namens mijn opdrachtgever mag ik u een perceel cultuurgrond aanbieden welke op dit
moment in gebruik is als akkerland, de teelt van maïs (2021). Het perceel is uitermate
geschikt voor diverse akkerbouw- en tuinbouwgewassen, maar ook voor de boom- of
sierteelt. Het is goed bereikbaar en de grondkwaliteit betreft goede zandgrond. Het
perceel is gelegen aan een verharde weg aan ‘de Kievit’ en een onverharde weg te
Beringe.

KADASTRALE SITUATIE
Kadastraal bekend: Gemeente Helden, sectie M, nummer 107, groot ca. 2.07.17 ha.
Gemeente Helden, sectie M, nummer 106, groot ca. 2.03.81 ha.
Totaal groot circa 4.10.98 ha.

BESTEMMING
Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” van de
Gemeente Peel en Maas, vastgesteld per 24-12-2014. Het perceel heeft de
enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’
en de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – verwervingsgebied” en “wrozone – wijzigingsgebied 4 go”.

OMSCHRIJVING
Het betreft een mooi gelegen perceel cultuurgrond welke voor diverse agrarische doeleinden
is geschikt, de grondkwaliteit als zandgrond geeft voldoende mogelijkheden om er diverse
tuinbouw- en akkerbouwgewassen te telen, echter is het ook goede grond voor de boom- of
sierteelt. Het perceel heeft een mooie omvang en is vrij rechthoekig en mooi vlak gelegen,
de bereikbaarheid is goed vanuit de ‘Kievit’ te Beringe. De omgeving wordt voornamelijk
gekenmerkt door agrarische bedrijven en agrarische gronden.
Een mooie kans voor de agrariër of belegger om dit perceel in eigendom te verwerven. Als
u interesse heeft als belegger bieden wij de mogelijkheid om het perceel aan een agrariër te
verpachten, dit kunnen wij geheel voor u verzorgen.

BODEM EN GEBRUIK
- Grondsoort is zandgrond
- De laatste jaren is het perceel in gebruik geweest voor de teelt van;
o Maïs (2021)
o Aardappelen (2020)
o Maïs (2018 en 2019)

BIJZONDERHEDEN
- Er is een zakelijk recht gevestigd op het perceel door Saranne B.V. ten behoeve
van de hoogspanningsmast welke zich op het perceel bevindt.
- In deze verkoop zijn geen productierechten en-/of betalingsrechten inbegrepen.
- Het jachtrecht voor het perceel is verhuurd.
AANVAARDING
In overleg
VRAAGPRIJS
Prijs op aanvraag
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nard Driessen (Makelaar)
t: 06-48592874
e: ndriessen@arvalis.nl
Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
t: (0475) 35 57 00
www.arvalismakelaars.nl

Kadastrale kaart

Bestemmingsplan
Vigerend Bestemmingsplan:
‘Buitengebied Peel en Maas’
Status:
Deels onherroepelijk in werking (vastgesteld 24-122014)
Eigenaar:
Gemeente Peel en Maas

Luchtfoto

Locatie

Ons team
De makelaars van Arvalis staan bekend als
vraagbaak voor de (ver)koop, (ver)huur van
woningen en bedrijven en grond in het
buitengebied van Zuidoost-Nederland. Ze
hebben zich als geen ander gespecialiseerd in
alles wat met vastgoed in het buitengebied
te maken heeft.

Uw makelaar:
Nard Driessen
t: 06-48592874
m: ndriessen@arvalis.nl

Disclaimer
Wij stellen het op prijs als u ons naar aanleiding van deze brochure en bezichtiging op de hoogte brengt van uw bevindingen zodat
wij onze opdrachtgever kunnen informeren.
Deze brochure geeft u een indruk en vormt slechts de uitnodiging tot het doen van een bieding.
Indien er met betrekking tot dit object onderhandelingen optreden welke leiden tot het tot stand komen van een koopovereenkomst,
zal door Arvalis een koopakte worden opgesteld overeenkomstig het laatst uitgegeven model “VastgoedPRO-KOOPAKTE t.b.v.
consumentenkoop” vastgesteld door VastgoedPRO.
Indien door koper gewenst, kan in deze koopovereenkomst ten behoeve van de koper een voorbehoud worden opgenomen ter
verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of nationale hypotheekgarantie (NHG).
In de koopovereenkomst zal de standaard waarborgsom (een borg te storten bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte van
10% van de koopsom worden opgenomen.
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over dit object. Echter als koper heeft u op grond van het burgerlijk wetboek bij de
aankoop een onderzoeksplicht en bent u hier zelf voor verantwoordelijk. U kunt zich laten bijstaan door een makelaar.
De plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en gemaakt voor promotionele doeleinden. Aan deze plattegronden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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