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Courante belegging te koop!

Algemeen 
Op goede locatie gelegen beleggingsobject bestaande uit drie adressen 
en momenteel volledig verhuurd. Aan de linkerzijde is een fysiopraktijk 
gevestigd met daar achter een tweetal courante bedrijfshallen.Aan de 
rechtervoorzijde beschikt het object over een appartement (bedrijfswoning) 
met daaronder kantoorruimte.  
 
Locatie 
De belegging is gelegen op industrieterrein Schneidersbos op goede stand 
gelegen. Via de Europalaan/De Berken is het object eenvoudig te bereiken 
met eigen vervoer. Op circa 3 minuten loopafstand is de eerste bushalte 
gelegen met een verbinding naar het station. 
 
Oppervlaktes 
De totale oppervlakte van de bedrijfsruimte betreft 941 m², als volgt 
onderverdeeld: 
• Kantoor linkerzijde ca. 172 m² (fysio) 
• Hal links ca. 272 m² bedrijfshal 
• Hal rechts ca. 435 m² bedrijfsruimte incl. de kantoorruimtes.  
• Appartement ca. 62 m²  

Vraagprijs 
€ 749.000,- k.k. 

Huursituatie 
Op aanvraag beschikbaar.  

Parkeren 
Op eigen terrein zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig aan de 
voorzijde van het object.  

Omschrijving 01

Kadastrale situatie (zie kadastrale kaart pagina 12)
Het object is gelegen op eigen grond en is kadastraal 
bekend onder: Stad-Delden B 1193 & 1307.
Het perceel is 1.307 m² groot.
 
Bestemmingsplan 
Het object valt in het vigerende bestemmingplan Delden 
Zuid 2015 en heeft als enkel bestemming Bedrijf tot 
en met 3.2. en beschikt over de functie aanduiding 
bedrijfswoning. Voor de uitgebreide omschrijving van de 
bestemming wordt verwezen naar ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Aanvaarding 
Op korte termijn, thans in overleg met de opdrachtgever. 
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Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen: 
 
Opleveringsniveau Fysio 
• Eigen entree 
• Plavuizen vloer 
• Systeemplafond met inbouwspots en led panelen 
• Verwarmd middels vloerverwarming en radiatoren 
• Courante keuken voorzien van inbouwapparatuur 
• Bruikbare kamerindeling 
• Moderne toilet met fontein 
 
Opleveringsniveau hal links 
• Bouwjaar 2007 
• Gladde betonvloer 
• Gasheater 
• Grote overheaddeur voorzien van loopdeur elektrisch 
• Vrije hoogte van 5.9 meter.  
• Voorzien van verlichting 
 
Opleveringsniveau hal rechts 
• Bouwjaar 1960 
• Momenteel in gebruik als showroom 
• Voorzien van pvc vloerbedekking 
• Voorzien van verlichting 
• Bar/keuken 
• Voorzien van inpandig kantoor 
• Dakbeschot is van asbesthoudend materiaal 

Opleveringsniveau & overige informatie 02
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Hoofdfunctie
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte 
Voorzieningen: Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, 
toilet, pantry 
Luchtbehandeling: Airco 
Oppervlakte: 941 m² 
In units vanaf: 279 m² 
Vrije hoogte: 590 cm 
Kantoorruimte aanwezig: Ja 
Oppervlakte: 178 m² 
Aantal verdiepingen: 2 
Voorzieningen: Inbouwarmaturen, te openen ramen 

Gebouw
Naam gebouw: Sluisstraat 3 a-b 
Periode: 2001-2010 
Bouwjaar: 2006 
In aanbouw: Ja 
Onderhoud binnen: Goed 
 Toelichting: in goede staat 
Onderhoud buiten: Redelijk tot goed 
 
Parkeren
Parkeerplaatsen niet overdekt: 10 

Voorziening
Bank: Op 1500 m tot 2000 m 
Ontspanning: Op 1000 m tot 1500 m 
Restaurant: Op 1000 m tot 1500 m 
Winkel: Op 1000 m tot 1500 m

03
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Artikel 6 Bedrijventerrein

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.  bedrijven en instellingen zoals vermeld in de categorieën 1 en   
 2 van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van bedrijven   
 ‘1 Staat van bedrijven’, met dien verstande dat ter plaatse van de
 aanduiding:
  1. ‘bedrijf tot en met categorie 3.1: categorie 1, 2 en 3.1   
  zijn toegestaan;
  2. ‘bedrijf tot en met categorie 3.2: categorie 1, 2, 3.1 en   
  3.2 zijn toegestaan;
  3. ‘bedrijf tot en met categorie 4.1: categorie 1, 2, 3.1, 3.2  
  en 4.1 zijn toegestaan;
b.  de bedrijven, die op het moment van het van kracht worden   
 van dit plan al ter plaatse aanwezig waren en die zijn    
 vermeld in de bij deze regels behorende bijlage 2     
 Lijst van bedrijven Bedrijventerrein Schneidersbos ‘2 Lijst   
 van bedrijven Bedrijventerrein Schneidersbos’; 

met uitzondering van en inrichtingen als bedoeld in artikel 40 juncto 
artikel 1 van de Wet geluidhinder en/of risicovolle inrichtingen;

c.  het bedrijfsmatig laden en lossen van goederen vanaf het   
 water, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘laad en    
 losplaats’;
d.  een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg, ter plaatse   
 van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’;
e.  perifere detailhandel;

04

f.  dienstverlening;
g.  internetverkoop;
h.  groenvoorzieningen;
i.  water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie   
 van hemelwater.
j.  verkeers- en verblijfsdoeleinden;
k.  fiets- en voetpaden;
l.  parkeervoorzieningen;
m.  openbare nutsvoorzieningen;
n.  bestaande bedrijfswoningen, ter plaatse van de    
 aanduiding ‘bedrijfswoning’, waaronder ook het
 uitoefenen van een aan huis verbonden beroep valt;
o.  wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding    
 ‘wonen’, met dien verstande dat ter plaatse van de
 aanduiding ‘wonen’ uitsluitend wonen is toegestaan,   
 waaronder ook het uitoefenen van een aan huis
 verbonden beroep valt.

6.2 Bouwregels
Het bouwen op de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ 
is aan een aantal regels gebonden.

6.2.1 Gebouwen en overkappingen, niet zijnde (bedrijfs)
woningen
a.  de gebouwen en overkappingen worden gebouwd   
 binnen het bouwvlak;
b.  de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal ter    
 plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)’,
 ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven, of de    
 bestaande goot- en bouwhoogte als deze hoger is;
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c.  de bouwgoogte bedraagt maximaal ter plaatse van de    
 aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m) aangegeven hoogte;
d.  het bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt    
 maximaal het ter plaatse van de aanduiding
 ‘maximum bebouwingspercentage (%)’ aangegeven percentage;
e.  de afstand van de gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse  
 bouwperceelgrens bedraagt minimaal 4 m.

6.2.2 (Bedrijfs)woningen
a.  de bedrijfswoning wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding  
 ‘bedrijfswoning’, met dien verstande dat een eventuele afwijking  
 van 5 m buiten de bestaande gevels is toegestaan, mits passend  
 in het bouwvlak;
b.  de woning wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’
c.  de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal 6 en 10 m, dan wel  
 de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
d.  de afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse    
 bouwperceelgrens bedraagt minimaal 4 m tenzij de
 bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand  
 geldt.

6.2.3 Overige bouwwerken
a.  ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ bedraagt de bouwhoogte   
 van terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m  
 en daarachter maximaal 2,2 m;
b.  ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ bedraagt de bouwhoogte   
 op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een   
 brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op  
 een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens maximaal 1   
 m;
c.  de bouwhoogte van reclamezuilen bedraagt maximaal    

 de ter plaatse van de aanduiding ‘maximum
 bouwhoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte;
d.  ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt    
 motorbrandstoffen zonder lpg’ mag een overkapping   
 worden gebouwd waarvan de bouwhoogte maximaal 8  
 m bedraagt en de oppervlakte van maximaal 100 m2   
 bedraagt;
e.  per erf of terrein mag maximaal één vlaggenmast    
 worden geplaatst met een bouwhoogte van maximaal 6 m;
f.  de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt   
 maximaal 6 m, waarbij de bouwhoogte van    
 terreinafscheidingen maximaal 3 m bedraagt;
g.  de bouwhoogte bedraagt minimaal 6 m en maximaal de   
 bestaande bouwhoogte, ter plaatse van de aanduiding   
 ‘leidingstrook’.

6.3 Afwijken van de bouwregels

6.3.1 Afwijken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a.  lid 6.2.1, sub b en c voor het toestaan van een maximale   
 (goot- en) bouwhoogte van respectievelijk 11 m en 15 m;
b.  lid 6.2.1, sub e voor het toestaan van het bouwen op de   
 zijdelingse bouwperceelgrens;
c.  lid 6.2.2, sub c voor het vergroten van de goot- en/of   
 bouwhoogte van een bedrijfswoning;
d.  lid 6.2.3, sub e voor het plaatsen van meer dan 1    
 vlaggenmast  per erf;
e.  lid 6.2.3, sub f voor het toestaan van een bouwhoogte van  
 maximaal 10 m;

Bestemmingsplan 04
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f.  lid 6.2.3, sub f voor het toestaan van een bouwhoogte van   
 maximaal 70 m.

6.3.2 Toetsingscriteria a tot en e
De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a.  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b.  het bebouwingsbeeld;
c.  de verkeersveiligheid.

6.3.3 Toesingscriteria f
De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woon- en leefklimaat van 
de bevolking van Delden.

6.4 Specifieke gebruiksregels
Het gebruik van de gronden en bouwwerken, met de bestemming 
‘Bedrijventerrein’ is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet worden gebruikt voor:
a.  detailhandel, met uitzondering van:
  1. ondergeschikte productiegebonden detailhandel;
  2. perifere detailhandel;
  3. een verkooppunt van motorbrandstoffen, ter plaatse   
  van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen   
  zonder lpg’;
b.  webwinkels;
c.  bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1 Staat van    
 bedrijven onder de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van 
het bepaalde in lid 6.4 sub c in die zin dat tevens bedrijven zijn 
toegestaan die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te 
stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van 
bedrijven onder de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1, mits:

a.  het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1   
 Staat van bedrijven maar die qua aard en invloed op de   
 omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die    
 wel worden genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijven   
 onder een hogere categorie dan 4.1, maar in een    
 individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
b.  het geen inrichtingen als bedoeld in artikel 40 juncto   
 artikel 1 van de Wet geluidhinder en/of risicovolle
 inrichtingen betreffen.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen:

a.  indien de wijziging betrekking heeft op het verwijderen   
 van de aanduiding ‘bedrijfswoning’, indien de
 betreffende functie is beëindigd, met dien verstande dat na  
 het verwijderen van de aanduiding ‘bedrijfswoning’   
 uitsluitend de bestemming Bedrijventerrein geldt.
b.  indien de wijziging betrekking heeft op het verwijderen   
 van de aanduiding ‘wonen’, indien de betreffende
 functie is beëindigd, met dien verstande dat na het   
 verwijderen van de aanduiding ‘wonen’ uitsluitend de
 bestemming Bedrijventerrein geldt.

Bestemmingsplan 04



JB Vastgoed Advies   |   Hazenweg 2   |   7556 BM Hengelo   |   074 205 10 18   |   info@jbvastgoedadvies.nl

Sluisstraat 3 a-b | 7491 GA | Delden9 Bestemmingsplan 04



JB Vastgoed Advies   |   Hazenweg 2   |   7556 BM Hengelo   |   074 205 10 18   |   info@jbvastgoedadvies.nl

Sluisstraat 3 a-b | 7491 GA | Delden10 Locatiekaart

Bereikbaarheid 
Snelweg afrit: Op 5000 m of meer 
NS station: Op 1000 m tot 1500 m 
Bushalte: Op 1000 m tot 1500 m 

05
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 september 2021
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

Stad-Delden
B
1194

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: sluisstraat 3
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