
 

TE KOOP 

TETTERODEWEG 8- 10 

OVERVEEN 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te koop: ontwikkelingslocatie nabij station Overveen. Het betreft een terrein met opstal dat wordt verkocht in 

opdracht van NS Vastgoed B.V.  

De opstallen zijn van slechte kwaliteit, bezichtiging van het opstal is zodoende niet mogelijk. Op dit moment is de 

grond in erfpacht uitgegeven door Staatsbosbeheer aan NS Vastgoed B.V. Uitgangspunt is verkoop van het bloot 

eigendom. 



 

 

 

 

 

Bereikbaarheid  Algemeen 

Het object ligt direct aan het spoor in het verlengde van het P+R terrein van NS 

Station Overveen. 

 

Vloeroppervlakte  De totale vloeroppervlakte van het perceel bedraagt circa 2.471 m². De totale 

oppervlakte van de bedrijfsruimte (opstal) bedraagt circa 980 m².  

 

Kadastrale gegevens  Gemeente Sectie Nr. ha a ca 

Bloemendaal E 2230 - 

gedeelt

elijk 

 17 11 

 E 834  7 31 

 E 833   29 
 

Koopprijs  Wij hanteren geen vraagprijs. Na ondertekening van een 

geheimhoudingsverklaring krijgt u toegang tot een dataroom met daarin alle 

beschikbare informatie. Op basis van de in de dataroom verstrekte informatie 

kunt u een koopvoorstel doen. Alleen schriftelijke voorstellen worden in 

behandeling genomen. Uw voorstel kunt u sturen aan 

liane.compagne@cushwake.com en ivar.sikkel@cushwake.com  

Bestemming  Bestemmingsplan Overveen 2013. 

Bestemming: Verkeer - Railverkeer 

Het bouwvlak volgt de huidige gevel 

Maximale hoogte: deels 4 meter, deels 5 meter. 

Er is overleg geweest met de gemeente Bloemendaal over toekomstige 

mogelijkheden. De gemeente wil meewerken aan een bestemmingswijziging. 

Milieu  Er is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest- en 

bodemverontreiniging. In het gebouw is asbesthoudend materiaal 

aangetroffen. De bodem is gesaneerd. Er is geen saneringsplicht.  

Aanvaarding  Per direct. 

Tot slot  Vaste notaris Houthoff Buruma. 
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Meer informatie  ir. Ivar A. Sikkel MRICS RT en/of mr. Liane T. Compagne 

Parnassusweg 803 

1082 LZ Amsterdam 

T +31 20 5 711 425 

E ivar.sikkel@cushwake.com en/of liane.compagne@cushwake.com 

www.dtz.nl  

Bijlage  locatiekaarten 

http://www.dtz.nl/


 

 

 

 

Locatiekaarten 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield is wereldwijd marktleider in commercieel 

vastgoed. Als toonaangevend adviseur begeleidt Cushman & 

Wakefield de transformatie in de manier waarop mensen werken, 

winkelen en leven. 

In Nederland is Cushman & Wakefield in november 2016 

gefuseerd met DTZ Zadelhoff. De gecombineerde organisatie telt 

575 medewerkers die vanuit 14 kantoren actief zijn voor banken, 

institutionele en particuliere beleggers, ontwikkelaars en gebruikers 

van commercieel vastgoed. Wereldwijd telt de organisatie 43.000 

medewerkers in meer dan 60 landen. 

Cushman & Wakefield behoort tot de grootste 

vastgoedadviesorganisaties ter wereld met een omzet van vijf 

miljard dollar en realiseert geïntegreerde vastgoedoplossingen 

voor eigenaren, gebruikers, beleggers en financiers. De activiteiten 

bestaan onder meer uit aan- en verhuur van commercieel 

vastgoed, beheer en asset management, vastgoedbeleggingen, 

taxaties en waarderingsadvies. Voor meer informatie over 

Cushman & Wakefield in Nederland kunt u hier terecht of volg ons 

op Twitter @CushwakeNL. Meer informatie over DTZ Zadelhoff 

vindt u vooralsnog hier of volg @DTZZadelhoff. 

 

    

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om 
in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. 
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