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Jachthaven met circa 320 ligplaatsen
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Uw makelaar

Bernd Kamp
Register Makelaar Business (NVM-lid)
Register Taxateur Bedrijfsonroerend goed
(NRVT en RICS gecertificeerd)
Als watersporter ben ik begonnen, niet gehinderd door
enige kennis, in een Piraatje op de Bergse Plas in
Rotterdam. Vervolgens, een aantal boten later, was ik als
fervent zeiler vaak met mijn gezin op onze platbodem op
het IJsselmeer en de Waddenzee te vinden. In de jaren
’90 waren mijn vrouw en ik tevens trotse eigenaren van
Zeilschool ’t Stekelbaarsje in Elahuizen, Friesland.
Hierdoor is mijn interesse in de watersportsector
vergroot.
Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Muller Makelaardij en
inmiddels ben ik directeur-eigenaar. Het mooie van ons
vak is dat elke verkoop weer uniek is. Het is echt
mensenwerk waarbij, naast het onroerend goed, ook
de ondernemer en de exploitatie van de onderneming
van belang zijn.

Heeft u vragen, neem gerust contact
met mij op!

0515 43 06 23
info@mullermakelaardij.nl

Van mij kunt u verwachten dat ik streef naar een open
en eerlijke communicatie waarin ik probeer een
passende match te vinden voor hetgeen dat wordt
aangeboden.
Ook voor het taxeren van uw watersportgebonden
object bent u bij ons aan het juiste adres. Onze expertise
in combinatie met mijn lidmaatschap bij het NRVT en het
RICS heeft er tevens toe geleid dat ook de banken ons
erkennen als deskundig taxateur in dit specifieke
marktsegment.

Bezichtiging
Na het lezen van deze brochure hopen we u
een duidelijke indruk te hebben gegeven van
het aangebodene. Daarna wilt u natuurlijk hetgeen waarin u geïnteresseerd bent in het echt
zien! Dit kan door middel van een bezichtiging.
Door contact op te nemen met de makelaar
kan een afspraak gemaakt worden. Ook kunt u
uiteraard nog vragen stellen. In sommige
gevallen zijn er nog aanvullende stukken die ter
beschikking worden gesteld na het tekenen van
een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring
wordt meegenomen tijdens de eerste

bezichtiging óf wordt toegestuurd om
getekend te worden. Tijdens de bezichtiging zal
de makelaar, vaak samen met de verkoper/
verhuurder, u rondleiden. Vragen die u heeft
kunt u direct stellen, waarbij wij deze zo veel
als mogelijk zullen beantwoorden. Soms is
een vraag zó goed, dat we nog het een en
ander uit dienen te zoeken. In dat geval komen
we er later op terug.
Bent u na de bezichtiging nog steeds
enthousiast? Dan kan de makelaar uitleggen
hoe het proces verder verloopt.

“Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de makelaar!”
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Algemeen
Prijs:
Namens de eigenaar wordt vrijblijvend te koop
aangeboden de Jachthaven, bekend als Marina Kerkdriel,

nader overeen te komen

Zandstraat 5a, 5331 PG Kerkdriel
Website : www.marinakerkdriel.nl

Het aangebodene is gelegen aan de rand van het dorp
Kerkdriel in recreatiegebied de Zandmeren. Met een
directe verbinding naar De Bol en De Maas is het een

Hierbij inbegrepen:
Bedrijfsnaam en

zeer bereikbare locatie welke voor zowel passanten als

aanwezige goodwill

mensen in de omgeving zeer interessant is. Op loop- en

Roerende zaken

fietsafstand van de haven ligt het dorp Kerkdriel met een
volledig winkelbestand, diverse restaurants en terrasjes
en uitgebreide sport en spel mogelijkheden.

Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een
algemeenheid van goederen (‘onderneming’), als

Het geheel is gelegen op 2.60.25 hectare erfpachtgrond,
waarop zich bevinden:
- Een moderne jachthaven met circa 320 ligplaatsen;
- Een modern havenkantoor;
- Een modern drijvend sanitair gebouw;
- Een afgesloten en beveiligd parkeerterrein.
In het kader van de verkoop is deze verkoopbrochure
opgesteld. Bij serieuze interesse en akkoord van de
eigenaren zal ook aanvullende informatie, waaronder de
beschikbare jaarrekeningen, worden versterkt. Het kan
voorkomen dat tussentijds wijzigingen worden
doorgevoerd in de onderhavige verkoopbrochure en
overige informatie in verband met de dynamiek van de
onderneming.
Deze verkoopbrochure is bedoeld om eventuele
gegadigden een algemene indruk te geven. Het spreekt
vanzelf dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt
verstrekt van alle bescheiden.
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bedoeld in Artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 is
de verkoper geen omzetbelasting verschuldigd. Indien
de Inspecteur der Belastingen echter van oordeel is dat
omzetbelasting dient te worden afgedragen, dan zal
verkoper deze alsnog bij koper in rekening brengen.
Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht
en levering zijn voor rekening van de koper. De koopsom
zal in overleg met de koper worden gesplitst in delen
voor het over te dragen registergoed, de
bedrijfsmiddelen en de bedrijfsinventaris.
NB: Het benodigd eigen vermogen bedraagt minimaal
40% van de aankoopsom.

Jachthaven
Aantal ligplaatsen
voor boten met lengte van

320
4 tot 25 meter

Bouwjaar
Steigers vernieuwd
Steiger voorzieningen

1990
in de afgelopen jaren
vaste elektra-aansluiting,
watervoorziening,
WiFi verbinding

Parkeerfaciliteiten

Voldoende parkeerplaatsen op een
afgesloten en beveiligd parkeerterrein

De haven is voorzien van drijvende steigers, een toiletgebouw, een havenkantoor, een
vuilwaterafvoerstation en een milieustraat. Tevens is er een AED aanwezig. Het terrein wordt
beveiligd door een hekwerk voorzien van elektronisch bediende poorten en camerabeveiliging
vanaf het havengebouw.
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Plattegrond
Jachthaven
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Steigers
De drijvende steigers van de jachthaven zijn toegankelijk via een stalen loopbrug.
In de afgelopen jaren zijn de steigers grotendeels vernieuwd en voorzien van een vaste Electraaansluiting, watervoorzieningen op de steigers en een Wifi verbinding.
De drijvende steigers bestaan gedeeltelijk uit betonnen pontons en gedeeltelijke uit kunststof
drijvers. De steigers zijn grotendeels voorzien van hardhouten loopdekken.
De ruim 300 ligplaatsen in de haven zijn allen voorzien van vingerpieren, waardoor het voor alle
schepen goed toegankelijk is. De steigerwerken zijn gefixeerd door middel van ankers en stalen
meerpalen. De steigers zijn voor de veiligheid voorzien van zwemtrappen en reddingsboeien.
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Sanitair gebouw
Bouwjaar

2008

Sanitair

dames- en herentoiletten, douches,
mindervaliden sanitaire voorziening

Extra voorzieningen

wasmachine en wasdrogers

Het in 2008 gebouwde sanitair gebouw is gesitueerd bij de toegang tot de steigers op een
drijvende betonnen ponton met kelderberging. Deze is gekoppeld aan de hoofdsteiger. Het
toiletgebouw is voorzien van een gescheiden dames en heren toilet en douches en een
mindervaliden sanitaire voorziening. Verder zijn er in het gebouw ook een wasmachine en droger
aanwezig.
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Havenkantoor
Oppervlakte
Bouwjaar

circa 50 m2
omstreeks 2000

Indeling havenkantoor

Op de begane grond bevindt zich de entree,
een toiletvoorziening, een pantry en het
havenkantoor. Op de eerste verdieping
bevindt zich een tweede kantoorruimte.

Parkeerfaciliteiten

Voldoende parkeerplaatsen op een
afgesloten en beveiligd parkeerterrein.

Het havenkantoor dat omstreeks 2000 gebouwd is bestaat uit 2 bouwlagen. Het gebouw is
gerealiseerd op een stalen frame om ruimte te geven aan de rivier. De oppervlakte van het
gebouw bedraagt circa 50 m². Het geheel heeft een lichte constructie en een royaal terras met
uitzicht over de gehele jachthaven.
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Overige
In de verkoop zijn mede inbegrepen: de lopende overeenkomsten, contracten, abonnementen,
lidmaatschappen, samenwerkingsovereenkomsten, etc. Verkoper zal in een mogelijk verder
traject hierin inzicht verstrekken aan de koper. In verband met de overdracht going concern
dienen overeenkomsten, contracten, abonnementen, lidmaatschappen, samenwerkingsovereenkomsten en dergelijke te worden overgenomen.
Het geheel wordt geëxploiteerd in eigen beheer.
Duurcontracten: Alle duurcontracten dienen overgenomen te worden.

Going concern




De overdracht van het aangeboden recreatiebedrijf geschiedt going concern. Dit houdt
in dat het bedrijf is voorzien van voldoende bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris om
het bedrijf goed mee te kunnen exploiteren. Deze zaken worden mee verkocht en zijn
in de prijs begrepen. Voorts dient er een verrekening plaats te vinden op de datum van
de notariële overdracht of indien anders overeengekomen op die nader tussen
partijen overeengekomen datum van de voorraden, de bedrijfsinkomsten en de
bedrijfsuitgaven.
Zaken uit de privésfeer van de huidige exploitant blijven buiten de opdracht tot
verkoop. Een inventarislijst kan bij serieuze belangstelling verstrekt worden.
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Milieu en vergunningen
Bodem
Op de website Bodemloket.nl
zijn geen bijzonderheden over
de bodemgesteldheid bekend
(zie afbeelding hiernaast).
Asbest
Er heeft geen
asbestinventarisatie plaats
gevonden van het object. Bij het
in verkoop nemen van
gebouw(en) zijn geen signalen
naar voren gekomen dat er
sprake is van asbesthoudende
materialen. Bij objecten
gebouwd voor 1994 bestaat
altijd de mogelijkheid dat
tijdens de bouw of bij latere
verbouwing voor deze datum,
asbesthoudende materialen zijn
toegepast.
Koper aanvaardt dit en vrijwaart
de verkoper volledig.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij
de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of
vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.
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Kadastrale kaart
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Kadastrale percelen
Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte

Eigendom

Maasdriel

S

441

25.830 m2

Erfpacht

Maasdriel

S

560

195 m2

Erfpacht

De percelen staan op naam van Gemeente Maasdriel
De percelen zijn in erfpacht uitgegeven aan
Van Heiningen Recreatie B.V., Rijnbandijk 36, 4021 GH Maurik
Recht van erfpacht
De erfpacht overeenkomst is gesloten voor een periode van 30 jaar beginnende op 1 juli 2010 en
aflopende op 30 juni 2040. De erfpacht canon bedraagt voor de percelen 441 en 560 € 26.571,per jaar.
Aangrenzend aan de erfpacht percelen wordt een stuk water gehuurd met een oppervlakte van
4.727 m² van de gemeente Maasdriel. De huurkosten van dit deel zijn € 5.328,13.

Op de kadastrale berichten is geen zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3, onder B, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht opgenomen.
Er zijn volgens de kadastrale berichten geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening
WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
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Ligging en bereikbaarheid
Kerkdriel of (voor 1944) Driel is een Nederlands dorp, gelegen aan de Maas. Het dorp telt 7748
inwoners (per 1 januari 2019). Het behoort tot de Gelderse gemeente Maasdriel en is tevens de
hoofdplaats van de gemeente.
De N831 loopt even ten noorden van Kerkdriel; via deze weg kan men de A2 (afrit 19) bereiken.
Tussen Kerkdriel, Rossum en Alem bevindt zich een grote rotonde, waar de N831 uitkomt op de
N322 (Nieuwendijk-Zaltbommel-Nijmegen).
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Bestemmingsplankaart
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Bestemmingsplankaart - vervolg
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Bestemmingsplan - vervolg 2
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Bestemmingsplan- vervolg 3
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Bestemmingsplan - vervolg 4
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Bestemmingsplan- vervolg 5
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Bestemmingsplan - vervolg 6
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Bestemmingsplan - vervolg 7

Er is een ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016. Daarmee zou het in de
toekomst een geldig plan kunnen worden. Het plan is echter al meer dan een jaar oud
(19-07-2017) en sindsdien nooit vastgesteld.
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Overige informatie
Aanvaarding: in overleg
Bij vergevorderde interesse is het mogelijk een aantal aanvullende documenten en gegevens te
ontvangen. Voordat deze vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven, zullen wij u verzoeken een
geheimhoudingsverklaring te tekenen. Neem hiervoor contact op met de makelaar.
Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden
als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende
aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding
gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.
Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de
verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de
omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen
kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie
kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan
geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid.
Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante
bescheiden.
Alle kosten die betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper.
Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat
binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel
bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij
afname en betaling van het gekochte.
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Over ons

Sinds 1997 zijn wij dé makelaar in heel Nederland voor de aan- en verkoop en verhuur van
jachthavens, jachtcharterbedrijven, zeilscholen en andere soorten watersportgebonden
bedrijven en onroerend goed. Wij zijn onder andere lid van de NVM, zijn VastgoedCert
gecertificeerd en Hiswa-Recron Top Supplier.
Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers begeleiden het volledige traject: van taxatie tot de daadwerkelijke
aan- of verkoop. Met een passie voor, en specialisatie in, de watersportbranche helpen we de zakelijke (én
particuliere) markt aan de perfecte match! Wij weten wat er speelt in de markt en zijn continu bezig met het
uitbreiden van ons bestand. Wij beschikken over een ruim bestand van relaties die serieus op zoek zijn naar
watersportbedrijven of watersportgebonden onroerend goed voor een marktconforme prijs.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op om de aan-of
verkoopmogelijkheden voor uw bedrijf of onroerend goed te bespreken.
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Onze kantoren hebben jarenlange ervaring opgebouwd in de
recreatiesector. Als gespecialiseerde partij kennen we de lokale
markt en weten we wat er speelt in de regio. Met een landelijk
netwerk kunnen we u nog beter helpen. Door een groot aanbod
én door gebruik te maken van elkaars expertise. Daarom hebben
we onze krachten gebundeld in Leisure Makelaars Nederland.
Dus: wilt u werk maken van verkoop, aankoop, taxatie of overdracht
van een recreatiebedrijf? Kom langs of bel uw contactpersoon!

Dé makelaar en taxateur voor
watersportgebonden bedrijven
en onroerend goed
MULLER MAKELAARDIJ
Oude Oppenhuizerweg 83
8606 JC SNEEK

0515 43 06 23
info@mullermakelaardij.nl

www.mullermakelaardij.nl

