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TE KOOP  

Kerkgebouw De Kapel te Schuinesloot 
 

 
 

Verkoop van het Kerkgebouw De Kapel met parkeerplaats, ondergrond en 
verder aan- en toebehoren in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Lutten 
– Slagharen - Schuinesloot. 

 
Algemene gegevens 
Ligging: Het object is ligt aan de doorgaande weg in het dorp Schuinesloot. 
Omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functies van 
wonen. 

 
Adres: Schuineslootweg 104, 7777 RD Schuinesloot. 
 
De kadastrale gegevens: 
Kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg: 
- sectie W nummer 2251, groot 1.290 m² (Kerkgebouw); 
- sectie W nummer   115, groot     840 m² (parkeren). 
Het kadastrale perceel gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W nummer 2250, 
behoort NIET bij het object. Zie kadastrale kaart. 
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Bestemming 
De bestemming van object is, ingevolge de vigerende ‘Beheersverordening 
Schuinesloot’ van de Gemeente Hardenberg: 
- Maatschappelijk; dubbelbestemming “Waarde archeologie-5” 
 
Voor een nadere beschrijving van de geldende regels met toelichting wordt 
verwezen naar de website van ruimtelijke plannen onder de volgende link: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl  
 
Ontsluiting/utilitaire voorzieningen 
Het object is aan één zijde ontsloten langs de openbare weg en is goed 
bereikbaar. Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.  

 
Zakelijk recht en erfdienstbaarheden 
Volgens de eigendomstitel is op perceel Ambt-Hardenberg W 2251 en het 
aangrenzende perceel Ambt-Hardenberg W 2250 de volgende erfdienstbaarheid 
gevestigd, volgens Hyp4 deel 79706 nummer 198:  
“VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
Verkoper en koper verklaarden, als onderdeel van voormelde koopovereenkomst, bij 
deze om niet de navolgende erfdienstbaarheid te vestigen en aan te nemen: 
als dienend erf: het verkochte perceel gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W nummer 
2250; 
als heersend erf: het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie 
W nummer 2251, eigendom van verkoper. 
De erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf 
om te dulden dat de eigenaar van het heersend erf gebruik kan maken van het pad, ten 
behoeve van groot onderhoud aan het kerkgebouw. Het is de eigenaar van het 
heersenderf toegestaan om voor dit onderhoud tijdelijk een steiger op het dienend erf 
te bouwen. 
Dit alles op de voor het dienend erf minst bezwarende wijze. 
Deze erfdienstbaarheid komt te vervallen zodra verkoper geen eigenaar meer is van het 
heersend erf.” 

 
Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen  
Niet van toepassing 
 
Diversen 
Blijkens een asbestinventarisatie gedateerd 23 september 2020 uitgevoerd door de 
Gebouwen Inspectie Nederland, rapportnummer 21508, is vastgesteld dat er asbest 
aanwezig is in de drie vensterbanken en in de consistorie en in de pakkingen van de 
zeven radiotoren. 
 
Bouwjaar 
Het object is gebouwd in 1914. Sindsdien hebben zich geen wezenlijke bouwkundige 
aanpassingen voorgedaan, behoudens het normale onderhoud.  
De aanbouw is in 1959 gerealiseerd. In 1994 is de berging aan de achterzijde 
aangebouwd. 
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Bouwaard, constructie 
Het object is op staal gefundeerd. De bakstenen gevels, gemetseld in  
halfsteensverband, bestaan uit spouwmuren. Aan de geveleinden van de aanbouw is 
trespa plaatwerk met aluminium daktrimmen aangebracht. 
 
De Kapel heeft een zadeldak met een schilddak boven de zijbeuken beiden met harde 
dekking bestaande uit dakpannen. De aanbouw heeft een plat dak gedekt met bitumen. 
De kapconstructie boven de kerkzaal is uitgevoerd in hout met een beschoten kap. De 
dakconstructie van de aanbouw bestaat uit een plat dak met bitumen. Het regenwater 
wordt afgevoerd via mastgoten (de Kapel) en kunststof hemelwaterafvoeren met 
opvangbakken (de aanbouw). 
 
De vloeren zijn uitgevoerd in hout (de Kapel) en beton (de aanbouw) en deels voorzien 
van tegels en/of vloerbedekking.  
 
De wanden zijn deels gestukt en deels voorzien van behang. In de kerkzaal is 
lambrisering aanwezig. 
 
De plafonds zijn grotendeels voorzien van houten plaatwerk of gipsplaten.  
 
De kozijnen in de kerkzaal zijn uitgevoerd in hout en enkelglas. De kozijnen van 
de consistorie zijn van kunststof met dubbelglas.  
 
 
Indeling en globale vloeroppervlaktes 
- Hoofdentree aan de straatzijde, garderobe, opgang naar kleine galerij en vlizotrap 

naar de zolder, grootte 19 m²; 
- Kerkzaal met ca. 100 zitplaatsen, grootte 120 m²; 
- Consistorie met inbouwkast en meterkast grootte 22 m²; 
- Keuken met bergruimte en garderobe, grootte 18 m². 
 
Sanitair/centrale verwarming/isolatie 
Sanitair 
Bij de keuken is een gecombineerd dames-/herentoilet. De warmwatervoorziening is 
een close-in boiler merk Stiebel. 

 
Centrale verwarming 
De aanwezige CV-ketel is van het merk Nefit type Ecomline HR met bouwjaar 
1999. Het hele object wordt verwarmd door middel van radiatoren. 

 
Isolatie 
Boven het dakbeschot van de kerk is isolatie met een dampremmende folie 
aangebracht. De consistorie is voorzien van dubbelglas. Voor het overige zijn 
er in of aan het object geen isolerende voorzieningen aangebracht. 

 
Energielabel 
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Kerkgebouwen zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de 
koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper 
afzien van dit energielabel.  
 
Overige bepalingen 
- Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch 

onderzoek, nieuwe asbestinventarisatie en/of een 
bodemonderzoek te laten uitvoeren. 

- Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris en het orgel. 
- Het object is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie en bliksemafleiding. 
- In de kerkzaal is geen ringleiding aanwezig. 
- Behoudens het hiervoor vermelde met betrekking tot asbest, is het eigenaar niet 

bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond alsmede de opstallen 
geen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van 
vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn.  

- Het Kerkbestuur heeft besloten dat het complex verkocht mag worden aan de 
hoogstbiedende en tegen elke mogelijke bestemming. Echter omdat het 
kerkgebouw een gezichtsbepalend object is in het dorp Schuinesloot en indien een 
bieder de gebouwen wil benutten voor kerkelijke of sociale en culturele activiteiten 
dan geeft het Kerkbestuur hier de voorkeur aan. Het kerkbestuur is echter vrij in 
zijn keuze en kan daarvoor ook niet worden aangesproken. 

- In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, tevens zal 
er een kettingbeding worden gevestigd met betrekking tot de bestemming van het 
object. 

 
Datum bezichtiging 
Op woensdag 29 september van 10:00 tot 12:00 uur en daarna eventueel op afspraak. 

 
Datum overdracht 
Vindt plaats in nader overleg 

 
Nadere informatie 
Nadere informatie kan worden verkregen bij ing. G.J. Kolkman (06-20793216) 
of bij KKG Adviseurs, Postbus  675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 
033-4671010 (mevrouw Ada Jansen).  
Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via KKG Adviseurs 
of via de website: https://silasgroep.nl/kkg-adviseurs/aanbod-vastgoed/  
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Bijlagen: 
- Inschrijfformulier ‘kenbaar maken belangstelling voor aankoop’ 
- voorwaarden en toelichting 
- fotopresentatie 
- kadastrale kaart 
- kadastrale leggers 
- rapport asbestinventarisatie (op verzoek verkrijgbaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch 
onvolkomenheden in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen. 
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INSCHRIJFFORMULIER  

                   Kenbaar maken belangstelling voor aankoop 

 

Behorende bij de verkoop van Kerkgebouw De Kapel met parkeerterrein, ondergrond en verder 
aan- en toebehoren in eigendom bij de Protestantse Gemeente Lutten – Slagharen - Schuinesloot. 
 
Ondergetekende: 
 
         Naam          : heer/mevrouw*................................................................................... 
 

Adres : ........................................................................................................... 
 

Woonplaats : ............................................................ Postcode: ........................... 
 

Geb. datum : ............................................................ Tel.nr.: ............................... 
 

E-mail : .......................................................................................................... 
 

Maakt hierbij zijn/haar belangstelling bekend voor eventuele aankoop in eigendom in 
nader overleg met verkoper van: Kerkgebouw De Kapel met parkeerterrein, 
ondergrond en verder aan- en toebehoren, kadastraal gemeente Ambt-Hardenberg, 
sectie W nummers 2251 en 115, groot 2.130 m2 

 
En wenst te worden benaderd voor een uitnodiging tot het geven van een 
presentatie van zijn/haar plannen met het object en de daarbij bijbehorende 
voorbehouden en een geldelijke bieding. 

 
 
Aldus getekend te .........................................., 

 
d.d. ......................................................... 2021 

 
 
 

Handtekening belangstellende: 
 

.......................................................................... 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
 

*U kunt dit formulier per email, per post en/of op datum bezichtiging inleveren
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VERKOOPVOORWAARDEN EN TOELICHTING 

 

Behorende bij de verkoop van kerkgebouw De Kapel met parkeerterrein, ondergrond en 
verder aan- en toebehoren, in eigendom bij de Protestantse Gemeente Lutten – Slagharen - 
Schuinesloot. 

a. De kadastrale gegevens van het object zijn: gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W 
nummers 2251 en 115, totaal groot 2.130 m2. 

 
Het object is vrij van huur en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en 
beslagen te aanvaarden na betaling van de koopsom. Alle kosten verbonden 
aan de overdracht komen voor rekening van de koper. 

 
b. De koper wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo 

nauwkeurig mogelijk opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor 
verrekening van de koopsom. Verkoper sluit uitdrukkelijk elke 
aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen gebreken. Koper stemt 
ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van enig 
rechtsgeding. 

 
c. Bezichtiging van het object is mogelijk op woensdag 29 september 2021 van 10.00 

tot 12.00 uur en daarna eventueel op afspraak. 
 

d. Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de 
kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lutten – Slagharen – 
Schuinesloot en het Classicaal College voor de behandeling van 
beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland voor de provincie 
Overijssel.   
Indien voornoemde goedkeuring niet verleend wordt, is verkoper ontslagen van 
zijn verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 
een vergoeding, in welke zin dan ook. 

 
e. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van 

de notariële akte. Deze akte zal verleden worden op een nader te bepalen 
datum en tijdstip in onderling overleg bij een door de koper aan te wijzen 
notaris. Het risico is vanaf datum levering voor rekening van koper. Koper 
kan het perceel in gebruik aanvaarden per datum levering. 

 
f. Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in 

rekening worden gebracht. 
 
g. Verkoper zal een ‘selectie van partijen’ uitvoeren waarbij partijen die een 

ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebben ingeleverd bij 
verkoper kunnen worden uitgenodigd voor een nadere presentatie van 
de plannen met bijbehorende bieding.  
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h. De presentaties zullen naar verwachting in de loop van de maand 
november 2021 plaatsvinden. Geselecteerde partijen krijgen hierover 
persoonlijk bericht. Na afloop van de presentaties wordt aan de 
geselecteerde partijen het vervolg van de procedure nader kenbaar 
gemaakt. 

 
i. De koper aan wie eventueel zal worden gegund dient aan te tonen, door 

middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of anderszins, dat 
hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten te voldoen. 
Tevens dient er, op een nader aan te geven tijdstip, een waarborgsom van 
10% van de koopsom te worden gestort op het rekeningnummer van een 
nader op te geven notariskantoor. 

 
j. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst 

genoemde voorwaarden en bedingen. 
 

 
Amersfoort, september 2021 
 



 

 

Voorzijde 

 

Zijaanzicht 



 

 

Kerkzaal 

 

Kerkzaal liturgisch centrum 



 

 

Zicht vanaf galerij 

 

 Galerij 



 

 

Consistorie 

 

Keuken 



 

 

Parkeerterrein 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 september 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ambt-Hardenberg
W
2251

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Lutten CvK



BETREFT

Ambt-Hardenberg W 2251
UW REFERENTIE

Lutten K
GELEVERD OP

10-09-2021 - 19:54
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107172138
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

10-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

10-09-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ambt-Hardenberg W 2251
Kadastrale objectidentificatie : 065140225170000

Locatie Schuineslootweg 104
7777 RD  Schuinesloot
Verblijfsobject ID: 0160010000047859

Kadastrale grootte 1.290 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 234132 - 518412
Ontstaan uit Ambt-Hardenberg W 598

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Erfdienstbaarheid
Afkomstig uit stuk Hyp4 79706/198

Stuk betreffende erfdienstbaarheden
Ingeschreven op 19-11-2020 om 12:10

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 81799/20

Fusie
Ingeschreven op 23-07-2021 om 12:29

Hyp4 1989/60 Zwolle
Naam gerechtigde Protestantse gemeente te Lutten-Slagharen- Schuinesloot

Adres Anerweg-Noord 42
7775 AT  LUTTEN

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65140225170000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0160010000047859
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65140059870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79706_198
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_81799_20
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_1989_60_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.574647576
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Ambt-Hardenberg W 115
UW REFERENTIE

Lutten K
GELEVERD OP

10-09-2021 - 19:56
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107172151
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

10-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

10-09-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ambt-Hardenberg W 115
Kadastrale objectidentificatie : 065140011570000

Locatie SCHUINESLOOTWG 106
7777 RD  SCHUINESLOOT

Kadastrale grootte 840 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 234153 - 518420
Omschrijving Terrein (grasland)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 81799/20

Fusie
Ingeschreven op 23-07-2021 om 12:29

Hyp4 1989/60 Zwolle
Naam gerechtigde Protestantse gemeente te Lutten-Slagharen- Schuinesloot

Adres Anerweg-Noord 42
7775 AT  LUTTEN

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65140011570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_81799_20
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_1989_60_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.574647576
https://www.kadaster.nl/contact



