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Algemeen 
Namens opdrachtgever biedt Den Otter Van Vliet geheel vrijblijvend Groepsaccommodatie D’n Eik te koop aan. 
 
D’n Eik: 

- 2 moderne groepsaccommodaties. Accommodatie De Eikeboom met 32 bedden en accommodatie Het Eikeblad 
met 24 bedden; 

- Een groot terrein (circa 7.870 m2) met speeltoestellen en een kampvuurplaats. Het terrein is een heerlijke plek 
voor de gasten om gezellig samen te kunnen zijn en waar de kinderen lekker kunnen spelen; 

- Een fijne bedrijfswoning met overdekt terras een ruime tuin die veel privacy biedt. 
 

  

   
 
Beoordelingen D’n Eik op Google: 
 

 
Fantastische locatie met geweldige beheerders! 5/5 
Geweldige plek om met een groep naar toe te gaan in een mooie omgeving 5/5 
Gezellig. Aan het bos. Ruimte voor kleine en grote groepen. 5/5 
Ging daar met school naartoe echt aan te raden om er naartoe te gaan!!! 5/5 
Mooie locatie met ruim terrein. Keuken van alle gemakken voorzien. Aardige beheerders. Aanrader om hierheen te gaan 5/5 
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D’n Eik ligt is een sfeervolle groepsaccommodatie, gelegen directe aan natuurgebied De Bedafse Bergen in het 
buitengebied van Uden. Door de mooie ligging tegen de Bedafse Bergen liggen er in een straal van 500 meter diverse 
recreatiebedrijven, zoals: 

- Hullie, een dagrecreatief bedrijf met een ruim aanbod in spelen binnen en buiten; 
- De Pier, een moderne camping en bungalowpark; 
- De Vrije Teugel, een outdoor, horecabedrijf met hotel. 

Gasten van D’n Eik kunnen genieten van de prachtige natuur en hebben het nodige vertier in de omgeving, ook bij 
minder goed weer. 
 
De vraagprijs bedraagt € 950.000,00 kosten koper 
 

Dit informatiememorandum bevat mogelijk niet alle relevante informatie voor de lezer en ontslaat de lezer niet van het 
doen van onderzoek naar de voor hem of haar relevante gegevens danwel het verkrijgen van informatie die tot zijn of 
haar onderzoek plicht behoort. Den Otter Van Vliet is u graag behulpzaam bij het doen van onderzoek of het 
beantwoorden van aanvullende vragen. 
 
De overdracht van een (zelfstandig deel van een) onderneming is te kwalificeren als een overgang van een 
algemeenheid van goederen. De overdracht vormt daarmee géén levering in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 
(Wet OB), waardoor geen omzetbelasting is verschuldigd. Deze regel is opgenomen in artikel 37d van de Wet op de 
omzetbelasting 1968. Indien de Inspecteur van de Belastingdienst echter van oordeel is dat er wel omzetbelasting 
verschuldigd is, dan zal de koopsom worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Bij overdracht 
van materiële vaste activa is de verkrijger overdrachtsbelasting verschuldigd over de verkrijgingsprijs van de onroerende 
zaken. De kosten van overdracht, inclusief overdrachtsbelasting, komen voor rekening van de koper. 
 
Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. De koopsom zal in 
overleg met de koper worden gesplitst, terzake van de over te dragen opstallen, de bedrijfsmiddelen en de 
bedrijfsinventaris. 
 
De stukken in het bidbook maken onlosmakelijk deel uit van dit informatiememorandum. 
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Omschrijving Groepsaccommodatie D’n Eik 
Het doel van de onderstaande omschrijving van gronden en opstallen is het geven van een globale indruk van de 
omvang, de toestand en de sfeer van de hoofdzaken van het bedrijf.  

Ligging 
 

Provincie: Noord Brabant 
Gemeente: Uden 
Woonplaats: Uden 
Binnen/buiten de bebouwde kom: Buiten de bebouwde kom 

 
Het bedrijf is direct gelegen tegen het natuurgebied De Bedafse Bergen. De Bedafse Bergen is een 75 hectare groot 
natuurgebied met een zandverstuiving en zandruggen. De Bedafse Bergen maakt deel uit van het grootste 
aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, De Maashorst. (www.bezoekdemaashorst.nl). De Maashorst is een 
bijzonder natuurgebied met afwisselende landschappen. Eén van de aspecten die het natuurgebied bijzonder maakt zijn 
de grote grazers die er rondlopen. Tijdens een wandeling of fietstocht kun je zomaar tegen een Tauros of een Exmoor 
pony aanlopen. Tijdens zonsopgang of de schemering laten de reeën zich ook vaak zien. 
 
In de buurt zijn volop mogelijkheden voor dagrecreatie. Zo heeft de naastgelegen Vrije Teugel bijvoorbeeld een 
klimpark, midgetgolf, bowling en fietsverhuur. Bij de eveneens aangrenzende camping De Pier ligt een langlaufbaan en 
een Brasserie. Hullie (op wandelafstand) is een speelboerderij met een grote indoor en outdoor speeltuin, lasergame, 
e.d. Voor gasten die willen wandelen of fietsen ligt er een uitgebreid wandel-, fiets-, en mountainbikeroutenet in het 
gebied. 
 
Ligging: 
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Algemene informatie 
Het getaxeerde staat plaatselijk bekend als: 
 

Naam object: Groepsaccommodatie D’n Eik 
Adres: Schansweg 11 
Postcode en woonplaats: 5406 TP UDEN 
Telefoon: 0413-262390 
Email: info@dn-eik.nl 
Website bedrijf:  www.dn-eik.nl 

 
Impressie van het bedrijf:  
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Omschrijving bedrijfswoning 
 
De bedrijfswoning is een nette woning, gebouwd eind jaren 30. 

Nummering BAG: Schansweg 11 
Bouwaard muren: Steen 
Bouwaard dak: Pannen  
Voorzieningen: Aangesloten op alle moderne nutsvoorzieningen en voorzien van centrale verwarming 
Onderhoudsstaat: Goed 
Bouwjaar: Eind jaren 30 
Indeling: Begane grond: 

Ruime bijkeuken met aansluitingen voor de wasmachine, toilet, keuken, woonkamer met 
serre, hal en kantoor. 
 
Eerste verdieping: 
Overloop, 4 slaapkamers en badkamer met douche en ligbad. 

 
Impressie bedrijfswoning: 
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Omschrijving groepsaccommodaties 
D’n Eik beschikt over 2 moderne sfeervolle groepsaccommodaties.  

ü Het Eikeblad. Dit betreft een groepsaccommodatie met 24 bedden. 
ü De Eikeboom. Dit betreft een groepsaccommodatie met 32 bedden. 

Beide accommodaties beschikken over ruime gezamenlijke ruimte met een luxe keuken. Iedere groepsaccommodatie 
heeft ook een eigen terras, voorzien van tuinmeubels voor de hele groep. 
Beide accommodaties zijn ook via openslaande deuren aan elkaar te koppelen.  
 

Bouwaard muren: Steen 
Bouwaard dak: Dakpanplaten 
Voorzieningen: Aangesloten op alle moderne nutsvoorzieningen en voorzien van centrale verwarming 
Onderhoudsstaat: Goed 
Indeling: Het Eikeblad: 

Eet-/recreatieruimte (circa 70 m2), ruime keuken met luxe inrichting, 6 slaapkamers voor 4 
personen, 4 toiletten en 4 douches 
 
De Eikeboom: 
Indeling: eet-/recreatieruimte (circa 85 m2), ruime keuken met luxe inrichting, 6 
slaapkamers (2 voor 4 personen en 4 voor 6 personen), 4 toiletten en 4 douches 

Bijzonderheden: In het dakbeschot is gebruik gemaakt van asbesthoudende platen 
 



 

 9 

Impressie gebouw groepsaccommodatie: 
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Plattegrond: 

 
 
Omschrijving loods 
 
Achter de woning bevindt zich een ruime loods in gebruik als opslagruimte en timmerwerkplaats. 

Constructie: Staalconstructie 
Bouwaard muren: Damwandprofielplaten 
Bouwaard dak: Golfplaten 
Voorzieningen: Aangesloten elektra  
Onderhoudsstaat: Goed 
Bebouwd oppervlak: Circa 125 m2 

Indeling: 2 opslagruimtes en timmerwerkplaats. Boven de werkplaats en 1 van de opslagruimtes 
bevindt zich een zolder 
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Impressie loods: 

  

  

Tenslotte: 
Volgens opgave door opdrachtgever zijn er geen bijzonderheden te melden ten aanzien van de gebouwen en zijn voor 
alle gebouwen bouwvergunningen verstrekt.  
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Omschrijving terrein 
Opvallend aan D’n Eik is het grote, groene terrein met volop ruimte om activiteiten te ondernemen. Gasten kunnen 
voetballen en volleyballen, kinderen kunnen klimmen en spelen op de speeltoestellen en er kan een kampvuur gestookt 
worden op de sfeervolle kampvuurplaats. 
 
Bij iedere accommodatie is een parkeerterrein aangelegd met voldoende parkeerplaatsen. 
 
Impressie terrein: 
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Roerende zaken 
Zaken uit de privésfeer van de huidige exploitant blijven buiten de opdracht tot verkoop. Een inventarislijst kan bij 
serieuze belangstelling verstrekt worden. De roerende zaken bestaan onder meer uit de inventarissen van niet privé-
ruimten, terreinmeubilair, gereedschappen en overige bedrijfsmiddelen en voertuigen, met uitzondering van de auto('s) 
die voor privédoeleinden word(en)t aangewend. Bij serieuze belangstelling zal de inventarislijst worden verstrekt. 

Bestemming 
Er is sprake van een gedeelte bestemd met de ‘enkelbestemming recreatie – verblijfsrecreatie’, met de aanduiding 
‘specifieke vorm van recreatie -10’ en een gedeelte met de ‘enkelbestemming agrarisch met waarden – 
landschapswaarden’.  
 
Kerngegevens bestemming: 
Recreatief bestemde deel: 

- verblijfsrecreatie in de vorm van één recreatiebedrijf per bestemmingsvlak; 
- ter plaatse van specifieke vorm van recreatie -10: 

o soort voorziening: Groepsaccommodatie; 
o bijzonderheden: maximaal 1 bedrijfswoning; 
o de maximale oppervlakte aan bedrijfsbebouwing bedraagt 538 m2. Dit is exclusief de bedrijfswoning. 

  



 

 5 

Uitsnede plankaart: 

 
 
Agrarisch met waarde - Landschapswaarden bestemde deel: 

- agrarische doeleinden; 
- extensief recreatief medegebruik. 

 
Uitsnede plankaart: 

 
Details over de bestemming zijn terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl  
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Kadastrale bekendheid, eigendom en zakelijke rechten 
Het bedrijf is kadastraal bekend: 
Gemeente: Uden 
Sectie: Q 

 
Nummer Oppervlakte Bijzonderheden 
1133 7.870 m2 Op het perceel is een zakelijkrecht als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht 

gevestigd. Het recht is gevestigd in verband met de aanwezige waterleidingbuis (het heeft 
betrekking op een strook grond 3 meter aan weerszijde van de buis). 

 
Uitsnede kadastrale kaart: 

 

Analyse exploitatie en bedrijfsvoering 
De exploitatiegegevens zijn ingevoegd in het bidbook. 

Personeel  
Bij de overname van het bedrijf zijn er geen personele verplichting die overgenomen moeten worden.  
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Aansprakelijkheid 
Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van 
goedkeuring door opdrachtgever(s). Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat alle overdrachten van rechten en 
plichten met betrekking tot derden onder voorbehoud zijn.  
 
Den Otter Van Vliet gaat ervan uit dat onderhoudstoestand van onroerende en installatietechnische zaken van dien aard 
is dat het onderhavige bedrijf zonder belemmeringen kan worden geëxploiteerd (tenzij anders vermeld). Den Otter Van 
Vliet adviseert om bij serieuze belangstelling onderzoek in te stellen naar de staat van gebouwen en installaties. 
 
In het kader van deze opdracht is geen onderzoek verricht, naar verontreiniging van de bodem behorende bij de 
onroerende zaak en de aanwezigheid van materialen in, op of aan de onroerende zaak die schadelijk zijn voor de mens, 
milieu of gebouwen, dan wel naar de aanwezigheid van stoffen die anderszins de waarde beïnvloeden, tenzij anders is 
vermeld.  
 
Dit informatiememorandum is met de grootst mogelijk zorg tot stand gekomen. Een deel van de informatie is door 
derden verstrekt of is ter plekke verkregen.   
Mocht blijken dat er zaken onjuist, onvolledig of niet zijn vermeld dan kunnen daar geen aanspraken aan worden 
ontleend. Wij adviseren u dringend alle voor u van belang zijnde gegevens te controleren en te onderzoeken. Daarbij is 
Den Otter Van Vliet u uiteraard graag behulpzaam.  
 
De gegevens uit deze brochure zijn slechts bedoeld voor degene aan wie de brochure is gericht. In verband met de in 
acht te nemen discretie mogen geen van deze gegevens aan derden ter hand worden gesteld middels fotokopieën of op 
enige andere wijze, tenzij Den Otter Van Vliet daarvoor toestemming verleent. 
 
De overdracht van het aangeboden recreatiebedrijf geschiedt going concern. Dit houdt in dat het bedrijf is voorzien van 
diverse bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris om het bedrijf mee te kunnen exploiteren. Deze zaken worden mee 
verkocht en zijn in de prijs begrepen. Voorts dient er een verrekening plaats te vinden op de datum van de notariële 
overdracht of indien anders overeengekomen op die nader tussen partijen overeengekomen datum van de voorraden, 
de bedrijfsinkomsten en de bedrijfsuitgaven. 


