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koopsom vanaf € 269.000,- k.k.
Type woning Patiowoning

inhoud woning Circa 685 m³
perceel oppervlakte 261 m²

gebruiksoppervlakte Circa 201 m²
Bouwjaar 2021

Verwarming c.v.-ketel



OMSCHRIJVING
Tramstraat 77 Dongen




Unieke kans om uw eigen patio-woning te bouwen. 
Aangeboden wordt het winkelpand met 
woonvergunning met een koopprijs van € 269.000,- k.k.

Publieke-Werken projectontwikkeling B.V. uit Dongen 
heeft het initiatief genomen om een woonvergunning 
aan te vragen om dit winkelpand te transformeren naar 
een grote gelijkvloerse woning/appartement met 
patiotuin, berging en eigen parkeerplaats(en). 




BESTAANDE SITUATIE:

De bestaande winkel heeft op de begane grond een 
oppervlak van ca. 217 m2 en een grote kelder van ca. 
46 m2 met een stahoogte van ca. 2 m1. Aan de 
Torenstraat is een toegang met buitenruimte. 

De totale perceeloppervlakte is 314 m2. 




HET WOON-CONCEPT:

De architect heeft een ontwerp gemaakt dat sterke 
kenmerken heeft van een loft met een stadse 
buitenruimte op het zuiden. 

Hij heeft gebruik gemaakt van de bestaande hoogtes, 
de straatzijde enigszins gesloten en de achterzijde juist 
erg open gehouden met één grote glazen gevel met 
meerdere tuindeuren. De bestaande zonwering is 
gepland aan deze zuidzijde. 




Het dak van het achterste gedeelte van de winkel dient 
gesloopt te worden, waardoor de patiotuin ontstaat. 
Deze sluit weer aan op de bestaande buitenruimte die 
uitkomt in de Torenstraat. Hier zijn de nieuwe berging 
en de parkeerplaats(en) gepland. 




Bij de indeling is gezocht naar een optimale 
functionaliteit van de ruimtes met veel openheid die een 
horen bij een woonloft. 




De sterke punten van de indeling zijn:

• Woonloft met keuken met een oppervlak van ca. 

  70 m2, gericht op de patio. 

• Toegang naar de kelder. (Een uitdaging zou zijn om

   deze grote kelder te verbinden met de loft, waardoor

   je de woonfuncties een extra dimensie geeft.) 

• Bijkeuken met was-functies. 

• Riant hoofd slaapvertrek, gericht op de patio, met

   slaapgedeelte, walk-in-closet, badkamer. Deze

   oppervlakte van ca. 40 m2 is te vergelijken met de

   begane grond van een doorsnee tussenwoning ! 

• Entree aan straatzijde met garderobe en een glazen

   deur naar de woonloft, waardoor openheid ontstaat.

• Twee zelfstandige kamers van ca. 9 en 14 m2.

• Toilet.

• Badkamer. 

• Gemakkelijk toegankelijke grote (woon)kelder van ca.

   46 m2.




 Doordat het één grote ruimte is, heeft het overal een 
hoogte van ongeveer 3 m1. Er is voorzien dat er een 
brandwerend plafond gemaakt moet worden, waarbij 
meerdere zware balken in het zicht kunnen blijven. 
Deze versterken de sfeer van een loft. De diverse 
vertrekken worden d.m.v. (hoge) tussenwanden 
gevormd. 




DE STERKE KENMERKEN VAN DEZE AANBIEDING:

• Zelf uw bouwwensen ten uitvoer brengen. 

• Wonen in een loft.

• Alle functies op de Begane Grond.

• Ligging in hartje centrum.

• Opvallend groot woonoppervlak inclusief kelder van

  ca. 200 m2. 

• Grote patiotuin op het zuiden, ca. 62 m2. 

• Eigen berging. 

• Eigen parkeerplaats(en). 



OMSCHRIJVING
ALGEMENE INFORMATIE: 

Het pand heeft de bestemming 'detailhandel' waar 
binnen het bestemmingsplan een woonfunctie is 
toegekend aan de winkel d.m.v. de afgegeven (en 
onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de 
verbouw tot woning met patiotuin en parkeerplaats(en) 
op eigen terrein. Deze zijn overigens bereikbaar vanaf 
de Torenstraat.  

Boven de winkel is een zelfstandige woning gesitueerd 
die een eigen entree/opgang heeft aan de Tramstraat. 
Hier zijn onlangs nieuwe bewoners komen wonen. 




De winkel en bovenwoning zijn d.m.v. een zakelijk recht 
van opstal geregeld. De daken behoren bij elke woning/
winkel afzonderlijk. Recent is het dak van de winkel, in 
gebruik als dakterras van de bovenwoning, geheel 
voorzien van een nieuwe dakbedekking van hoge 
kwaliteit EPDM met een garantie van 10 jaar. Hier heeft 
de koper dus voorlopig geen risico te verwachten.

De woning/winkel dienen samen een opstalverzekering 
af te sluiten en deze samen met de wateraansluiting/-
verbruik onderling te verrekenen. De overige 
nutsaansluitingen, CAI en glasvezel zijn afzonderlijk en 
gesitueerd in de meterkast op de begane grond. Deze 
meterkast is bevindt zich in de berging van de 
bovenwoning. Voor de toegang is een erfdienstbaarheid 
gevestigd. 

Er zijn geen maandelijkse VvE-bijdragen van toepassing 
zoals bij een appartementsrecht. 




Doordat er nog geen sprake is van een woning dient u 
bij de 'kosten koper' rekening te houden met 8% 
overdrachtsbelasting over de koopprijs. Indien u advies 
nodig heeft voor de financiering van dit zakelijk recht 
van opstal, kunt u terecht bij Floris'Hand uit Dongen. 
Deze hebben specifieke ervaring met een 
hypotheekaanvraag van een zakelijk recht van opstal.




Natuurlijk dient u ook rekening te houden met de 
verbouwingskosten. De hoogte hiervan zullen 
afhankelijk zijn van uw persoonlijke woonwensen en uw 
mogelijkheden om deze verbouwing in eigen beheer uit 
te (laten) voeren. Het hoeft niet benadrukt te worden 
dat u hiermee kosten bespaard en volledig uw eigen 
inbreng heeft. Ook aanpassen van het bestaande 
ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 




Aannemer Van Leijsen uit Dongen is op de hoogte van 
de bouwkosten (prijspeil 2020) behorend bij het 
ontwerp. In samenspraak met deze aannemer kunt u de 
actuele bouwkosten en desgewenste wijzigingen 
doorspreken, alsmede een bouwplanning afstemmen. 













Natuurlijk sterk afhankelijk van uw woonwensen en de 
intensiteit van uw eigen (bouw) inbreng, dient u 
rekening te houden met een uiteindelijke investering die 
ergens ligt tussen de € 500.000,- en € 600.000,-. 

U heeft dan wel bijna 200 m2 woonoppervlak en 
tenminste 62 m2 buitenruimte plus parkeren. Andere 
nieuwbouwprojecten in Dongen berekenen bij zo'n 
woonoppervlak al snel bedragen van € 750.000,- of 
hoger. 




De afgegeven omgevingsvergunning is overdraagbaar 
en is verwerkt in de koopsom. 

Wilt u toch niet zelf de verbouwing ter hand nemen dan 
kan Publieke-Werken deze samen met u tot een goed 
eindresultaat brengen. 




Handig om te weten: De ligging naast de vis-specialist 
heeft bij de vorige en huidige bewoners van de 
bovenwoning nooit tot klachten geleid. Als u van vis 
houdt is het dus eerder een sterk voordeel!











Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



over ons

Het kantoor van Van den Bosch makelaars is gevestigd ideaalplaatje. We richten ons bij aan- en verkoop van 
in Dongen én Tilburg (De Reeshof). In 1992 opende Van woningen met name op Dongen, de Reeshof (Tilburg) 
den Bosch makelaars zijn deuren in Dongen en richtte en omgeving. Om de kans op een geslaagde transactie 
zich in de eerste jaren met name op de woningmarkt. 
 zo groot mogelijk te maken, staan wij op elk moment 
In 2006 zijn we naast de woningmarkt ook de bedrijfs- voor u klaar. Met diverse diensten. We kunnen een 
onroerend goed markt gaan bedienen. In september vrijblijvende waardebepaling van uw huis verrichten. 
2018 hebben we ons kantoor in De Reeshof geopend.
 Maar ook een officiële taxatie behoort tot de 
 
 mogelijkheden. Zo gewenst, kijken we hoe courant een 
Vastgoed-engineers Henk Goos en Koen Dirkse zijn de huis is, of er eventuele juridische haken of ogen aan 
drijfveren achter Van den Bosch makelaars. Henk Goos kleven en hoe bijvoorbeeld het bestemmingsplan eruit 
is sinds 1994 werkzaam in de makelaardij bij Van den ziet. Onroerend goed kopen, verkopen, huren of 
Bosch makelaars, Koen Dirkse begon zijn carrière bij verhuren doet u immers niet elke dag, daarom wilt u 
Van den Bosch makelaars in 1996, daarna een periode
 erop vertrouwen dat het goed gebeurt. Bij ons weet u 
van 8 jaar werkzaam in de zakelijke financiële zeker dat alles tot in de puntjes wordt geregeld! Wij 
dienstverlening, vervolgens heeft hij in 2006
 streven ernaar om een voor u zo optimaal mogelijk 
zijn rentree gemaakt bij Van den Bosch resultaat te behalen.

bedrijfsmakelaars. In juni 2014 is Paul Bedaf als  

makelaar het kantoor in Dongen komen versterken. Wij staan midden in de maatschappij en spreken de 
Vanaf september 2018 is hij tevens werkzaam vanuit hele dag mensen om ons heen. We horen wat er speelt 
het kantoor in De Reeshof te Tilburg.
 en willen daaraan ook onze bijdrage leveren. Wij 
 
 steunen dan ook een aantal doelen en verenigingen.

Binnen ons kantoor, dat bestaat uit een jong dynamisch  

team van 6 mensen, zijn de lijnen kort, wat zorgt voor Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met 

een persoonlijk en informeel contact. We onder- ons op.

scheiden ons door een vernieuwende en heldere 

professionele benadering van uw huisvestings- 
Vestiging Dongen

vraagstuk, of het nu gaat om een woning of een Mgr. Poelsstraat 1 a

bedrijfsobject, bestaande bouw of nieuwbouw. In de 5103 BD Dongen

afgelopen jaren hebben wij het vertrouwen gekregen Telefoonnummer 0162-321616

van vele opdrachtgevers, zowel van particulieren als 

professionele partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, 
Vestiging Reeshof Tilburg

notarissen en accountants. Zij doen met regelmaat een Ketelhavenstraat 93

beroep op ons.
 5045 NG Tilburg

 
 Telefoonnummer 013-2036614

Ons kantoor houdt zich bezig met bemiddeling en 

advies bij aan- en verkoop van woningen gebruik- m@kelaar.com

makend van een uitgebreid regionaal netwerk. 
 Whatsapp 06 31 25 25 15

Onze diensten zijn nooit een standaardproduct, samen 
www.vandenboschmakelaars.com
met u als opdrachtgever gaan wij op zoek naar uw 



Vestiging Dongen

Mgr. Poelsstraat 1 a

5103 BD Dongen

Telefoonnummer 0162-321616





Vestiging Reeshof Tilburg

Ketelhavenstraat 93

5045 NG Tilburg

Telefoonnummer 013-2036614




m@kelaar.com

Whatsapp 06 31 25 25 15





www.vandenboschmakelaars.com


