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VERKOOPPROCEDURE | Talmastraat 23 

 
Kerngegevens:  
 

• Kavelgrootte: 631 m2 

• Vraagprijs excl. BTW: € 75.000,- k.k. 

• Levering: Bouwrijp 

• Vigerende bestemming: Maatschappelijk  
 
De genoemde kavelprijs is de vraagprijs voor bouwrijpe grond 
exclusief 21% BTW en exclusief overige kosten behorende bij de 
overdracht van de grond (notariële en kadastrale kosten).  
Ook de kosten van de bouwleges en de kosten van een duurzame 
energievoorziening vallen buiten de koopsom. Nieuwe gebouwen 
worden door de netbeheerder niet meer aangesloten op gas. De 
aanleg van de nieuwe inrit dient te worden aangevraagd en de 
kosten hiervan zijn voor koper. 
De oppervlakte van het kavel is zo nauwkeurig mogelijk bepaald, 
echter bij de uiteindelijke aanwijs door het landelijke Kadaster blijkt 
de definitieve maat. 
Meer informatie is beschikbaar op www.apeldoorn.nl/Talmastraat 
 
 

Plannen: 
 
Wij zijn erg benieuwd naar uw plan voor deze locatie aan de Talmastraat. Als gemeente hechten we waarde 
aan een plek voor de buurt, aan biodiversiteit maar ook aan ondernemerschap. Met de verkoop van dit unieke 
plekje hopen we een mooie aanvulling te kunnen bieden aan de buurt.  
Hierbij is het wel belangrijk dat de plannen passen binnen de vigerende bestemming en voldoen aan de 
randvoorwaarden vermeld in het kavelpaspoort.  
 
Bij het inleveren van uw plan is het goed om rekeningen te houden met de beoordeling op het gebied van o.a.: 
Stedebouw, ruimte, wijk, ondernemen en ervaring. Wanneer er bijvoorbeeld schetsen/tekeningen toegevoegd 
worden kan de gemeente tijdens de gunning een beter beeld vormen van uw plan. Ook een beschrijving van de 
uiteindelijke invulling en hoe dit samen zal gaan met de randvoorwaarde ‘ruimte te bieden aan de buurt’ kan 
helpen. Enige ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemen en/of bouwen zal gezien worden als 
een pré. 

 
 

Bieden:  
 
Door middel van het biedformulier kunt u een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding op het geheel doen. Wij 
adviseren u tot aan uw bieding www.apeldoorn.nl/Talmastraat te blijven checken voor de laatste updates. 
 

Het biedformulier, inclusief een omschrijving van de plannen, dienen uiterlijk vrijdag 10 september 2021 om 12.00 uur in 
het bezit te zijn van de gemeente. In verband met Covid-19 mag u dit digitaal inleveren via : 

kavelsenpanden@apeldoorn.nl o.v.v. Bieding Talmastraat 23. Zodra u van ons een ontvangstbevestiging retour heeft 
ontvangen dan mag u er vanuit gaan dat uw bieding op tijd en volledig bij ons is aangekomen. → 

http://www.apeldoorn.nl/Talmastraat
mailto:kavelsenpanden@apeldoorn.nl
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Daarbij moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands 
rijbewijs) worden gevoegd, evenals een bewijsstuk van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
rechtspersoon/vennootschap. 
 

Biedingen die te laat zijn ingediend of  op een andere wijze zijn ingediend dan hiervoor vermeld behoeven niet 
te worden geaccepteerd.  
 
 

 
 
Voorts geldt het volgende:  
a. Het bod dient te zijn omschreven als een concreet bedrag in euro’s (dus bijvoorbeeld niet een bedrag dat 
afhankelijk is gesteld van andere bedragen); 

b. Het bod dient te worden vermeld exclusief overdrachtsbelasting; 

c. Het bod mag niet uitgebracht zijn op basis van ‘akte de command’ of ‘nader te noemen meester’; 

d. Biedingen die te laat zijn ingediend, onvolledig zijn ingediend of op andere wijze zijn ingediend, hoeven niet 
te worden geaccepteerd. 

e. In beginsel vindt gunning plaats op basis van het principe plan en prijs, waarbij de gemeente Apeldoorn de 
kwaliteit van het ingediende plan en de hoogte van de bieding weegt. Dit plan zal daarbij moeten voldoen aan 
de eisen van de vigerende bestemming, de voorwaarden uit het kavelpaspoort en de verplichtingen die 
voortvloeien behorend bij de bouw van een nieuw pand. 

f. Verkoper heeft het recht om niet op biedingen in te gaan, niet te gunnen, te gunnen aan een ander dan de 
hoogste bieder (in verband met de kwaliteit van het plan), of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden. 

g. Over de beoordeling van de plannen wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd. 

h. Een BIBOB-toets kan onderdeel uitmaken van de procedure (zie koopovereenkomst). 
i. Het staat de gemeente Apeldoorn vrij de UBO status op te vragen van deelnemende bieders. 
 

De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:  
-Deadline uitbrengen bieding: 10 september 2021  uiterlijk vóór 12.00 uur ‘s middags 

-Beslissing op (voorlopige) gunning: 1 oktober 2021 
 

Indien op basis van uw bod door de gemeente Apeldoorn tot gunning wordt overgegaan, komt de 
overeenkomst daarmee tot stand op basis van de tekst van de koopovereenkomst, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door het college van burgemeester en wethouders. Een concept van de koopovereenkomst is te 
vinden op de website.   

U ontvangt zo spoedig mogelijk een bericht en dient aansluitend de koopovereenkomst te ondertekenen. Het is 
dus van belang dat u goed bereikbaar bent. 

Koper mag zelf kiezen welk notariskantoor de levering mag verzorgen. De gemeente hecht er waarde aan 
wanneer dit een kantoor is uit de gemeente Apeldoorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.apeldoorn.nl/Talmastraat 


