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Omschrijving
Belangrijke data
Kijkmiddag 1: Woensdag 9 oktober 2019 van 12.00u. – 14.00u.
Kijkmiddag 2: Woensdag 16 oktober 2019 van 12.00u. – 14.00u.
Sluiting inschrijving: Dinsdag 19 november 2019 om 12.00 uur.

Algemeen 
Het betreft hier een Rijksmonumentaal gebouw dat oorspronkelijk in 1618 is gerealiseerd met 
verbouwingen/ renovaties in 1823, 1907 en 1960. Tot midden jaren 80 van de vorige eeuw deed het 
raadhuis dienst als onderkomen voor het bestuur en de ambtenaren van de zelfstandige gemeenten 
Haastrecht en Vlist. Nadien werd het gebouw gebruikt voor de vergaderingen van de gemeenteraad en was 
het een plek waar de trouwplechtigheid kon plaatsvinden. Sedert enkele jaren is het gebouw niet meer in 
gebruik.

Het gebouw bestaat uit twee volledige bouwlagen, een kelder en een gedeeltelijk 2e verdieping (in het oude 
gedeelte). Het parkeerterrein achter het gebouw zal niet worden mee verkocht maar in gebruik blijven als 
openbaar parkeren. Het object is voor wat betreft het nieuwste gedeelte redelijk casco gemaakt. Het oude 
gedeelte beschikt over diverse monumentale elementen.

Bouwjaar 
1618, met verbouwingen/ renovaties in 1823, 1907 en 1960.

Bouwlagen 
3.

Oppervlakte
het object een oppervlakte van circa 490 m² VVO hetwelk als volgt is verdeeld:
- begane grond 215 m²;
- 1e verdieping 195 m²;
- 2e verdieping 80 m².

Opleveringsniveau 
In de huidige staat, een viertal roerende zaken achterblijven in het pand.

Parkeren
Het parkeerterrein achter het gebouw zal niet worden mee verkocht maar in gebruik blijven als
openbaar parkeren.

Kadaster 
Een perceel grond met daarop gestichte opstallen en verder toebehoren, plaatselijk aangeduid als 
Hoogstraat 79 te 2851 BC Haastrecht / Marktveld 20 te 2851 BR Haastrecht, kadastraal onderdeel 
uitmakend van gemeente Haastrecht sectie B nummer 3495, zijnde een beschermd monument op grond 
van de Gemeentewet. Het verkochte zal worden afgesplitst van het kadastrale perceel waardoor een 
perceel ontstaat van circa 310 m².
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan " Dorpskernen 2014", vastgesteld op 16 december 2014 is van toepassing met de 
bestemming "maatschappelijk". Indien het bestemmingsplan aangepast dient te worden aan de invulling van 
het pand, dan is de gemeente bereid hieraan mee te werken voor zover dit past binnen de kaders die 
volgen uit de stedenbouwkundige randvoorwaarden (inspanningsverplichting). De bereidheid tot wijziging 
van het bestemmingsplan laat de publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
gemeente onverlet. De gemeente is bereid om zich maximaal in te spannen om die publiekrechtelijk 
besluiten tot stand te brengen. Indien de gemeente op grond van vigerende wet? en regelgeving, dan wel 
besluiten van hogere overheden, dan wel rechterlijke uitspraken gehouden is om op een bepaalde wijze 
gebruik te maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheden, dan wel op een bepaalde wijze gehoor te 
geven aan haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden, en zij als gevolg daarvan geen uitvoering kan 
geven aan haar verplichtingen uit hoofde van deze tender, levert zulks geen toerekenbare tekortkoming van 
de gemeente op.

Bodemgesteldheid 
Opgenomen in dataroom.

Asbest
Opgenomen in dataroom.

Energielabel
Het pand beschikt over energielabel G, geldig tot 7 februari 2028.

Overdrachtsbelasting 
Ter zake van de verkrijging van de objecten zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Omzetbelasting 
Ter zake van de levering zal geen omzetbelasting verschuldigd zijn.

Toegang dataroom
U kunt zich aanmelden voor toegang tot de dataroom bij Tamara Vink, door het verzenden van een verzoek 
tot toegang dat de navolgende gegevens bevat: 
• naam organisatie;
• adres organisatie;
• contactperso(on)n(en);
• e-mailadres(sen);
• telefoonnummer(s); 
• kopie uittreksel KvK; (voor rechtspersonen);
• kopie paspoort (voor natuurlijke personen)
Uw verzoek doet u door verzending van een e-mail aan: t.vink@basis.nl
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Bezichtiging
Bezichtiging van het pand is mogelijk op 9 oktober 2019 tussen 12.00 en 14.00 en op 16 oktober 2019 
tussen 12.00 en 14.00. Hiervoor dient u zich aan te melden via het verzenden van een e-mail aan:
t.vink@basis.nl
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