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Voorwoord 

De Bedrijfskundewinkel is een organisatie-adviesbureau die Technische 
Bedrijfskundestudenten aan de Technische Universiteit Eindhoven de mogelijkheid 
biedt om concrete praktijkopdrachten uit te voeren naast hun studie. Tevens biedt de 
Bedrijfskundewinkel bedrijven en instellingen een uitgelezen mogelijkheid om 
bedrijfskundige problemen door specialisten in wording te laten bekjjken. 

Ais derdejaars studenten leek de tijd ons rijp om aan een dergelijke opdracht te 
beginnen. Onze voorkeur ging uit naar het opstellen van een kostencalculatie en 
daarom was de keuze voor de opdacht uHondencreche" snel gemaakt. Het verslag 
dat u voor u heeft liggen is het resultaat van enkele maanden onderzoek naar de 
kostenopbouw en -calculatie voor een hondencreche. 
De opdrachtgever van dit onderzoek is op dit moment de eigenaar van een 
hondenuitlaatcentrale. Hij speelt nu met het idee om deze uit te breiden naar een 
dagopvang voor honden, de zogenaamde hondencreche. Omdat er nog een 
onduidelijk beeld bestond over de bijbehorende kosten is er contact geJegd met de 
Bedrijfskundewinkel met het gevolg dat wij deze opdracht hebben uitgevoerd. Met dit 
rapport hopen wij deze onduidelijkheid te hebben weggenomen. 
Het resultaat zoals wij het aan u middels dit rapport presenteren zou nooit tot stand 
hebben kunnen komen zonder de raad die wij hebben gekregen van de 
opdrachtgever zelf. Wanneer wij met vragen zaten, konden we ten allen tijden 
contact opnemen om onze vragen beantwoord te krijgen. Ook gaat onze dank uit 
naar de gemeente Eindhoven die ons verschillende malen duidelijkheid heeft kunnen 
verschaffen over zaken als bestemmingsplannen en vergunningen. En natuurlijk 
bedanken we onze begeleiders van de Bedrijfskundewinkel, die ons waar nodig 
hebben bijgestuurd en gecorrigeerd. 

We hopen dat dit eindresultaat voldoende duidelijkheid verschaft in de kostenopbouw 
van een hondencreche in Eindhoven, en we wensen de opdrachtgever veel succes 
met het realiseren van zijn plannen! 

Frank van Thiel 
Erik Meulepas 



Itil!"B EDIUJ FSJ(VND E 
PVV ink €I I 
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Samenvatting 

KostQrijscalculatie hondencreche 

De opdrachtgever runt op dit moment een hondenuitlaatservice. Hij speelt met het 
idee deze uit te breiden naar een hondencreche. Hij heeft echter geen beeld van de 
kosten die een dergelijk bedrijf met zich mee brengt. Oit probleem ligt ten grondslag 
aan dit onderzoek. 

Het onderzoek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel richt zich op de 
kostencalculatie voor een hondencreche aan huis. Het tweede deel is toegespitst op 
de hondencreche op locatie, waarbij verschillende mogelijke locaties op hun 
haalbaarheid zijn getoetst. Voordat er een kostprijscalculatie uitgevoerd is, is 
onderzocht of het Oberhaupt mogelijk is om een hondencreche aan huis te 
vestigingen . Dit heeft bij de scenariokeuze geleid tot scenario 1, waarin zowel de 
kosten v~~r een creche op locatie als aan huis zijn berekend. 

Het eerste deel begint met een analyse van de kostenposten. Oeze zijn 
onderverdeeld in opstartkosten, vaste en variabele kosten. Het invullen van de 
kostenposten is gebeurd in overleg met de opdrachtgever en met extern verkregen 
gegevens. Voor het tweede deel is dit aangevuld met een locatieonderzoek. Hiervoor 
zijn verschillende soorten locaties onderzocht op de mogelijkheid tot het vestigen van 
een hondencreche. Hiervoor hebben diverse gesprekken met de gemeente 
Eindhoven plaats gevonden. Oit leverde €len mogelijke locatiesoort op, namelijk een 
woongebied in een landelijke omgeving. De verwervingskosten hiervan zijn 
vervolgens in de verdere calculatie meegenomen. 

Voor de thuissituatie is aangenomen dat er per dag vijf honden van de service 
gebruik zullen maken. Hiermee komen de kosten per hond per dag neer op € 7,40. 
Wanneer er wordt uitgegaan van een toelaatbare kostprijs van € 6,50 per dag zullen 
er 29 honden per week van de service gebruik moeten maken om uit de kosten te 
komen. 

V~~r de kostencalculatie voor de creche op locatie is uitgegaan van een 
klantenniveau van 20 honden per dag. De kosten komen daarmee op € 4,62. 
Rekening houdend met de toelaatbare kostprijs van € 6,50 dienen er 68 
hondenbezoeken per week plaats te vinden. 

Het is aan de opdrachtgever om te bepalen om in te schatten of een dergelijk 
initiatief levensvatbaar is. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de 
klantenniveaus slechts schattingen zijn en zeker in de opstartfase lager kunnen 
uitvallen. Bovendien brengt de overstap naar een creche op locatie hoge 
investeringen met zich mee, die aileen kunnen worden gemaakt als men zeker is van 
een te halen klanteniveau. Hiervoor zal de hondencreche aan huis als goede basis 
moeten dienen. 

iii 
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Inleiding 

In het kader van de bedrijfskundewinkel-opdracht "Hondencreche" is een 
kostprijsberekening uitgevoerd voor het runnen van een hondencreche. De 
opdrachtgever heeft het idee om een hondencreche te beginnen, hij heeft echter 
geen inzicht in de kosten die dit met zich mee brengt. In dit onderzoek zijn deze 
kosten in kaart gebracht en daaruit is de kostprijs bepaald. 

De opdrachtgever wi! de hondencreche aan huis starten om later uit te kunnen 
breiden naar een andere locatie. Seide situaties zjjn onderzocht wat geresulteerd 
heeft in verschillende kostprijzen. 

In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet beschreven. In de onderzoeksopzet wordt 
onder andere de situatie- en probleemomschrijving van de opdrachtgevers 
besproken, alsmede de precieze onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen. 

Het feitelijke onderzoek en de resultaten worden in de hoofdstukken 2, 3 en 4 
beschreven. In hoofdstuk 2 is een keuze gemaakt tussen de scenario's die in de 
onderzoeksopzet beschreven staan. In hoofdstuk 3 zijn de kosten die een 
hondencreche aan huis met zich mee brengt beschreven en dit leidt tot een kostprijs 
voor de hondencreche op locatie. In hoofdstuk 4 is ditzelfde gedaan echter v~~r een 
hondencreche op locatie. Er worden een aantal alternatieven geanalyseerd en waar 
relevant doorberekend. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies getrokken en 
worden er enkele aanbevelingen gedaan. 
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H1 Onderzoeksopzet 

In deze onderzoeksopzet zal beschreven worden wat het probleem is en wie de 
probleemhebbers zijn. Ook zal het probleem afgebakend worden wat zal leiden tot 
een onderzoeksvraag en onderzoeksdeelvragen. Tenslotte zal beschreven worden 
hoe het probleem aangepakt wordt. 

1.1 Situatie-omschrijving 

Op dit moment runt de opdrachtgever een hondenuitraatcentrale die plaats biedt aan 
een 20-tal honden. De klantenkring bestaat uit ongeveer 18 vaste en 5 variabele 
klanten. Er worden per dag twee ronden gemaakt met de honden die hij bij de 
mensen thuis ophaalt. De locatie van de hondenuitlaatcentrale is bij de 
opdrachtgever aan huis. Klanten vragen steeds vaker of ze ook de he Ie dag hun 
hond kwijt kunnen bij de hondenuitlaatcentrale. Naar aanleiding van deze verzoeken 
wil de opdrachtgever deze mogelijkheid onderzoeken. Ook wil de opdrachtgever 
naast het uitlaten en opvangen van de honden eventueel andere services aanbieden. 
Hierbij denkt de opdrachtgever aan: training van honden, scheren van honden, 
verkoop van hondenvoer, homeopathie etc. 
De hondencn9che moet, als deze aan huis gesitueerd wordt, plaats gaan bieden aan 
5 tot 10 honden. We gaan in dit onderzoek uit van een klantenniveau van 5 honden 
per dag. De eerste honden zullen waarschijnHjk komen uit de vaste klantenkring van 
de uitlaatservice. Naarmate de hondencreche meer bekendheid krijgt is het de 
bedoeling dat de capaciteit van deze uitgroeit tot 20 honden. Er is nog geen 
onderzoek naar de marktvraag gedaan. 
Een andere mogelijkheid is om de hondencreche te vestigen op een strategisch 
gunstig gelegen locatie in Eindhoven. Dit heeft de voorkeur, omdat dit voor de klant 
gunstiger is bij het wegbrengen van de hond en omdat het minder bezwaar op zal 
leveren met betrekking tot diverse vergunningen. 

1.2 Probleemomschrijving 
De initiatiefnemers van de hondencreche beschikken niet over een kostenopbouw 
van een hondencreche aan huis of op Ibcatie. Dit betekent dat ze niet kunnen 
voorzien of een hondencreche rendabel kan worden gerund zonder dat de kosten 
v~~r de klant te hoog oplopen. Dit is natuurlijk van belang voordat men start met een 
bedrijf. 
Het tweede probleem is dat men niet weet of er voldoende marktvraag is v~~r een 
opvang voor honden. De creche kan aileen rendabel draaien op het moment dat er 
genoeg klanten van de geboden dienst gebruik willen maken. 

1.3 Opdrachtomschrijving en afbakening 
Aileen het probleem dat de kostenopbouw betreft zal aangepakt worden. Dit omdat 
het tweede probleem een marktonderzoek is en dat het uitvoeren hiervan de 
opdracht te uitgebreid maakt. De kostenposten die het opzetten en runnen van een 
hondencreche met zich mee brengt zullen achterhaald worden en er zal geprobeerd 
worden om deze in te vullen. Hierbij zullen de be ide mogelijkheden van zowel thuis 
als op locatie de creche runnen aan bod komen. Uit deze kosten zal bepaald worden 
welke prijs men moet doorbereken aan de klant. Het onderzoek zal aileen betrekking 
hebben op Eindhoven. toegespitst op de nabije buurt van de locatie. 

3 
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1 Onderzoeksvraag 
Oit probleem leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe ziet de kostenopbouw van een hondencreche eru;t en wat betekent dit 
v~~r de initiatiefnemers? 

1 Onderzoeksdeelvragen 
am de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal deze opgesplitst moeten 
worden in een aantal deelvragen: 

Wat zijn de kostenposten van een hondencreche? 
Wat is de hoogte van deze kostenposten? 
Hoe zijn de kostenposten door te rekenen naar de kostprijs voor de klant? 
Welke randvoorwaarden worden er gesteld aan een hondencreche? 
(Hierbij denken we aan vergunningen, bestemmingsplan etc.) 

1.6 Methodiek van onderzoek 
am de hoofdvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden zullen verschillende 
bronnen geraadpleegd moeten worden. V~~r vergunningen en dergelijke zal de 
gemeente Eindhoven gevraagd moeten worden. Er zal dan ook in eerste instantie 
bekeken worden of het toegestaan is om een hondencreche te starten aan huis. 
Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan hoeft deze mogelijkheid niet verder 
onderzocht te worden. De gemeente Eindhoven kan het bestemmingsplan verzorgen 
waaruit gehaald kan worden of het toegestaan is om een hondencreche aan huis te 
vestigen. 
Bovendien zal bij de gemeente Eindhoven de grondprijs opgevraagd kunnen worden 
wanneer er gekozen wordt voor het vestigen van een creche op locatie. Kosten van 
gebouwen en dergelijke zUn op te vragen bij bouwbedrijven. Overige kosten als 
hondenvoer. kooien et cetera zijn te achterhalen bij de groothandels, maar ook de 
opdrachtgever kan vertellen welke zaken nog meer komen kijken bij een 
hondencreche. 
Ais aile kosten bekend zijn, zullen de vaste, de variabele kosten en de opstartkosten 
toegekend worden per hond per dag. Oit zal uiteindelijk leiden tot een totaal 
kostenplaatje waaruit bepaald kan worden wat de kostprijs v~~r de klant wordt. Ook 
geeft het onderzoek aan vanaf welke vraagprjjs een hondencreche rendabel is. 

4 
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H2 Scenariokeuze 

In dit deel zal de keuze gemaakt worden tussen scenario 1 en 2. Er zal dus gekeken 
worden of het haalbaar is om de hondencreche aan huis te vestigen. Wanneer dit 
geen reele optie is zal de keuze vallen op scenario 2, dit betekent dat aileen de 
kostprijs van een creche op locatie onderzocht wordt. Is dit wei het geval dan zal de 
weg van scenario 1 bewandeld worden. Dit betekent dat de kostprijs van zowel een 
creche aan huis als op locatie onderzocht wordt 

Plan van aanpak 
Het is de vraag of de thuissituatie geschikt is om als hondencreche te dienen. Om dit 
te onderzoeken zullen er twee bezoeken plaats moeten vinden. Het eerste bezoek is 
aan de gemeente. Er zal uitgezocht moeten worden of het wettelijk haalbaar is. 
Inzage in het bestemmingsplan zal dit moeten uitwijzen. Het tweede bezoek is een 
bezoek aan de thuissituatie, om te kijken hoe de situatie nu is, of deze geschikt is om 
als hondencreche te dienen. 

Bezoek aan gemeente 
Om een hondencreche te vestigen zal er toestemming moeten zijn van de gemeente 
Eindhoven. Wanneer men in aanmerking wil komen voor deze toestemming zal het 
plan moeten passen binnen het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
voor de locatie aan huis schrijft het vol.gende voor: 

Op voor woondoeleinden bestemde gronden mag niet worden gebouwd dan wei een 
gebruikswijziging p/aatsvinden wanneer daardoor het woongenot onevenredig kan 
worden aangetast dan wei het evenwicht tussen de onderscheiden functies zou 
worden verstoord. 

Het deel van het bestemmingsplan waar dit uit voort komt is te zien in bjjlage A. 

Er mag dus een functiewijziging plaatsvinden wanneer dit het woongenot niet 
onevenredig aantast. Deze omschrijving geeft geen duidelijke richtlijn wat een 
onevenredige aantasting is van het woongenot. 
Wanneer dit voor de betreffende locatie uitgezocht dient te worden zal er een 
principeaanvraag ingediend moeten worden. Hieraan zijn echter kosten verbonden 
van € 63,- , dit blijkt uit bijlage B. Een formulier voor een dergelijke aanvraag is terug 
te vinden in bijlage C. 
Het indienen van een principeaanvraag valt echter buiten de scope van het 
onderzoek. Daarom is de aanname gemaakt dat er een principeaanvraag is 
ingediend en dat de gemeente deze heeft goedgekeurd. In het vervolg van het 
onderzoek wordt er dus van uitgegaan dat het plan wettelijk zal worden 
goedgekeurd. 

2.3 Bezoek aan de thuissituatie 
Vervolgens zal gekeken worden de thuissituatie geschikt is om een hondencreche te 
vestigen. Om dat te kunnen bepalen is er een bezoek gebracht aan de betreffende 
locatie. 
De opdrachtgever beschikt over twee naast elkaar gelegen panden waarvan de 
tuinen aaneengesloten een oppervlakte van ongeveer 125 m2 beslaan. Dit wordt 
door de opdrachtgever als groot genoeg ervaren voor de creche. Ook kunnen er 

5 
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zonder al teveel aanpassingen een aantal honden opgevangen worden. Er zitten dus 
ook geen functionele beperkingen aan de thuissituatie. 

Conclusie 
Omdat er vanuit gegaan wordt dat er geen wettelijke of functionele beperkingen aan 
de thuissituatie zijn zal de keuze voor het verdere onderzoek vallen op scenario 1. Er 
zal dus zowel een kostenberekening opgesteld worden voor de thuissituatie als voor 
de situatie op locatie. 

6 



M'BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

Hondencreche aan huis 

Omdat er gekozen is voor scenario 1 is de volgende stap het volledig onderzoeken 
van de thuissituatie, met de daarbij behorende kosten en kostprijsbepaling. Eerst 
zullen de kostenposten achterhaald worden (3.1), vervolgens zal er een sommatie 
gemaakt worden (3.2), en een conclusie (3.3) getrokken worden. 
De opdrachtgever denkt met de service van een hondencreche aan huis een 
klantenniveau van vijf honden per dag te bereiken. V~~r de verdere kostencalculatie 
zal ook van dit aantal worden uitgegaan. 

Kostenposten identificeren 
Er worden drie verschillende kostencategorieen onderscheiden, elk met eigen 
kostenposten. Dit zijn de opstartkosten, de vaste kosten en de variabele kosten. 

De opstartkosten zijn de kosten die gemaakt worden bij het starten van de 
onderneming. Deze komen slechts eenmaal terug en worden afgeschreven over een 
aantal jaren. Hiervoor is een terugverdienperiode van tien jaar vastgesteld, omdat 
tien jaar een redelijke periode is om de kosten te verspreiden en bovendien gaat men 
er vanuit dat na tien jaar een goed lopend bedrijf ontstaan moet zijn. Deze kosten 
zullen gesommeerd worden en evenredig verdeeld over het aantal jaren waarin ze 
terugverdiend zullen moeten worden, in dit geval dus tien jaar. Vervolgens zullen de 
opstartkosten per jaar verdeeld worden over het verwachte aantal honden per jaar. 

De vaste kosten zijn die kosten die elk jaar terugkeren en onafhankelijk zijn van het 
aantal klanten dat de hondencreche heeft. Deze zullen per jaar opgeteld worden en 
evenredig toegeschreven worden aan het verwachte aantal honden. 

De kosten die afhangen van het aantal honden dat in de creche aanwezig is zijn de 
variabele kosten. Deze zullen per hond per dag worden berekend. 

De totale kosten die de opvang van een hond per dag met zich meebrengt worden 
vervolgens verkregen door de drie afzonderlijke delen op te tellen. 

3.1. 'I Opstartkosten 

Principeaanvraag: Er wordt vanuit gegaan dat het is toegestaan om een 
hondencreche aan huis te vestigen. Hiervoor zal er echter eerst een 
principeaanvraag ingediend moeten worden (de aanname is dUs dat deze wordt 
goedgekeurd). Aan het indienen van een dergelijke aanvraag zjjn kosten verbonden 
die ook zullen moeten worden meegenomen. 

Principeaanvraag € 63,-

Afdakloverkapping: Ook zullen er enkele aanpassingen moeten worden gedaan 
aan de huidige situatie. Er zal een afdak gerealiseerd moeten worden,met hieronder 
een elektriciteits- en een wateraansluiting. 

Afdak/ overkapping € 250,-

Vaste kosten 

Autokosten: Hieronder wordt verstaan de kosten van de bus, die gebruikt zal 
worden voor het vervoer van de honden Dit zijn brandstofkosten, afschrijvingen, 
schoonmaakkosten, onderhoudskosten, verzekering, e.d. Hierbij is het uitgangspunt 
dat de eigenaar van de hond zelf het vervoer van en naar de hondencreche verzorgt. 
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Er zal een keer per dag met de honden een ronde door een bos gemaakt worden, de 
rit naar het bos toe en terug komt wei v~~r rekening van de creche. 
V~~r het vaststellen van de brandstofkosten zin de volgende aannames gemaakt: 

men rijdt 20 kilometer per dag voor de hondencreche 
brandstofkosten zijn € 0,10 per kilometer 
een jaar heeft 48 werkweken 
een werkweek bevat 5 werkdagen 

Brandstofkosten 
Afschrijvingen 
Schoonmaakkosten 
Onderhoudskosten 
Verzekering 

€ 480,* per jaar 
€ 1230,* p.j. 
€ 340,- p.j. 
€ 225,* p.j. 
€ 775,- p.j. 

Advertentiekosten: Hieronder vallen aile kosten die gemaakt worden voor de 
promotie van de hondencreche. Ous zowel de plaatselijke advertenties als de 
vermelding·in de Gouden Gids. 

Plaatselijke krant 
Gouden Gids 

€ 545,· p.j. 
€ 635,* p.j. 

Kleding: Oit zijn de kosten die gemaakt worden v~~r het aanschaffen van de 
bedrijfskleding. Hierbij kan gedacht worden aan beschermende jassen en stevige 
schoenen. 

Schoenen 
Jassen 

€ 205,* p.j. 
€ 455,· p.j. 

Hondenartikelen: Om de honden een prettig verblijf te geven zullen hiervoor 
bestemde artikelen aangeschaft moeten worden. Oit zijn artikelen als riemen, ballen, 
koekjes, speeltjes, e.d. 

Hondenartikelen € 150,- p.j. 

Verzekeringskosten: Hieronder vallen aile kostenposten voor de verzekering van 
het bedrijf, en de honden. Oe verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is afgesloten 
tegen lijfrentepolis en woonlasten. 

Rechtbijstandl aansprakelijkheid 
Verzekering arbeidsongeschiktheid 

€ 1200.· p.j. 
€ 680.* p.j. 

Overige kostenposten: Om als bedrijf geregistreerd te staan moet men zich 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor betaalt men een jaarlijkse 
bijdrage. Overige zaken die het runnen van een hondencreche met zich meebrengt. 
zijn onder andere mobiele telefoon, schoonmaakartikelen, gereedschappen, 
onderhoudskosten hokken, e.d. 

Kamer van Koophandel 
Overige voorzieningen 

3.1.3 Variabe/e kosten 

€ 60.- p.j. 
€ 455,- p.j. 

Voer: Een hond die een dag doorbrengt op de hondencreche zal een gezonde 
voeding geboden moeten worden. Voor de hondencreche gaan we ervan uit dat de 
honden al gegeten hebben voordat ze '5 morgens gebracht worden en dat ze 's 
avonds thuis te eten krijgen. In principe zorgt het baasje dus voor het voer van de 
hondo Oe hondencreche zorgt echter nog voor enkele tussentijdse versnaperingen. 
Uit ervaring blijkt dat de kosten voor vijf honden per maand neerkomen op € 50,-. Oit 
komtneer op € 0,50 per hond per dag. 
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Voer € 0,50 p.h.p.d. 

Kostenposten sommeren 
Nu aile kostenposten ge'identificeerd zijn kan de daadwerkelijke kostencalculatie 
uitgevoerd worden. Omdat er onderscheid is gemaakt tussen opstart-, vaste en 
variabele kosten zal de uiteindeljjke sommatie uit drie onderdelen bestaan. 
Deze kosten zullen naar kosten per hond per dag toegerekend moeten worden. 
Tevens is er bij elke kostensoort een kostenpost onvoorzien toegevoegd. Deze is 
bedoeld om eventuele prijsveranderingen of tegenslagen op te vangen. Het is 
gebruikelijk om de hoogte van deze post vast te stellen op 10 procent van de totale 
kosten van de kostensoort (exclusief post onvoorzien). 

Opstartkosten 
De sommatie van de opstartkosten zoals in paragraaf 3.1 ge'identificeerd is te zien in 
tabel 3.1. 

In tabel 3.1 is te zien dat de totale opstartkosten neerkomen op € 344,30. Deze 
worden, zoals aangekondigd, evenredig verdeeld over de terugverdienperiode. Deze 
was vastgesteld op tien jaar, waardoor de kosten per jaar neerkomen op € 34,43 per 
jaar. Deze zullen vervolgens verdeeld worden over het totale aantal honden in een 
jaar. 
In de thuissituatie is het aantal honden per dag vastgesteld op vijf.Dit komt neer op 
25 honden in de week. Eerder is aangenomen dat er 48 werkweken in het jaar zitten, 
dus zullen er op jaarbasis 1200 honden gebruik maken van de creche. 
Het bedrag van € 34,43 zal dus gedeeld worden door 1200 zodat het bed rag 
opstartkosten per hond per dag verkregen wordt. Dit komt neer op € 0,03. 

Vaste kosten 
De sommatie van de vaste kosten zoals in paragraaf 3.1 ge'identificeerd is te zien in 
tabeI3.2. 

TabeI3.2: Sommatie vaste kosten 

3.050, 
1.180, 

660, 
150, 

1880, 
515,00 
7 

Zoals te zien in tabel 3.2 komen de totale vaste kosten neer op een bedrag van 
€ 8178,50 per jaar. . 
Dit is een bedrag wat ieder jaar terugkomt en dient dus verdeeld te worden over het 
aantal honden per jaar in de hondencreche. Per jaar zullen er 1200 honden in de 
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hondencreche verblijven. Om een bedrag per hond per dag te verkrijgen zal dus de 
sommatie van vaste kosten gedeeld moeten worden door 1200. Oit komt neer op een 
bed rag van € 6,82. 

Variabele kosten 
Oe sommatie van de variabele kosten zoals in paragraaf 3.1 ge'identificeerd is te zien 
in tabel 3.3. 

TabeJ 3.3: somma tie variabele kosten 

Tabel 3.3 laat zien dat de totale variabele kosten neerkomen op € 0,55. Oit bedrag is 
per hond per dag, dus er hoeft verder niet meer aan gerekend te worden. 

Conclusie 

Oe totale kosten die per hond per dag gemaakt worden staan in tabel 3.4. 

Uit tabel 3.4 blijkt dat het onderbrengen van een hond in de hondencreche aan huis 
€ 7,40 per dag kost. Hierbij is verondersteld dat er vijf honden per dag van de 
service gebruik maken. 

Bovendien kan er nu bepaald worden hoeveel hondenbezoeken er per week moeten 
plaatsvinden om voor een dekking van de vaste kosten te zorgen. Hierbij wordt 
uitgegaan van een toelaatbare kostprijs van hond € 6,50 inclusief voer. Er is voor 
deze toelaatbare prijs gekozen door middel van de huidige prijzen bij verschillende 
hondencreches te bekijken. Hieruit blijkt dat de prijs per hond per dag ongeveer gelijk 
is aan € 7,50. Oe toelaatbare kostprijs exclusief voer komt dus neer op € 5,95. 
Het aantal benodigde honden wordt gevonden door de totale kosten te delen door de 
toelaatbare kosten per hond: € 8212,931 € 5,95 = 1380 honden per jaar. Oit komt 
neer op ongeveer 29 honden per week. 
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H4 Hondencreche Op locatie 

Nadat de thuissituatie volledig is doorberekend, kan er nu op vergelijkbare wijze een 
kostencalculatie opgesteld worden voor de hondencreche op locatie. Dit hoofdstuk 
zal beginnen met het onderzoeken van de mogelijkheid tot vestigen van een 
hondencreche op verschillende locaties (4.1). Vervolgens zullen de kostenposten 
ge'fdentificeerd (4.2) en gesommeerd worden (4.3). Daarna worden er de hieruit 
volgende conclusies getrokken worden (4.4). 

4.1 Locatiekeuze 

Het grootste deel van de kostenposten die voor de thuissituatie vastgesteld zijn, 
zullen ook toepasbaar zijn voor de creche op locatie. 

Een belangrijk deel van de kosten voor de hondencreche op locatie zal bestaan uit 
de grondprijs van de betreffende locatie. Deze kostenpost is dus erg 
locatieafhankelijk. Een stuk grond op een afgelegenlocatie is bijvoorbeeld goedkoper 
dan een perceel in het stadscentrum. In dit onderzoek is er in overleg met de 
opdrachtgever voor gekozen te proberen een beeld te schetsen van de verschillende 
kostenniveau's op verschillende locaties. Deze alternatieven zullen divers van aard 
zijn. Ais mogelijke alternatieven is gekozen voor de volgende locaties: 

een woongebied in het centrum 
een woongebied in een landelijke omgeving 
een bosrijk gebied 
een bedrijventerrein binnen de ring van Eindhoven 
een bedrijventerrein buiten de ring van Eindhoven 
een perceel bestemd voor landbouwdoeleinden 

In bijlage D is een kaartje van Eindhoven te vinden met daarop de verschillende 
alternatieven aangegeven. 

De alternatieven woongebied en bedrijventerrein zijn opgesplitst in twee delen (op 
basis van de afstand tot het centrum), omdat verwacht wordt dat de grondprijzen 
sterk uiteen zullen lopen, naarmate deze afstand wordt vergroot. 
Om deze mogelijkheden verder te onderzoeken is advies gevraagd aan de 
gemeente. Er zal nu per alternatief worden besproken waarom een alternatief wei of 
juist niet geschikt is als locatie voor een hondencreche. 

Woongebied in het centrum 
Dit alternatief lijkt niet haalbaar, vanwege de te verwachte overlast die een 
hondencreche voor de omwonenden zal veroorzaken. Bovendien zal, om deze 
reden, de welstandscommissie dit voorstel niet goedkeuren. 

Woongebied in een landelijke omgeving 
Navraag bij de gemeente leerde dat er in een dergelijk gebied geen onbebouwd 
perceel te krijgen is. Wei is er de mogelijkheid om op de bestaande markt een 
perceel te kopen, wat dan dus wei al bebouwd zal zijn. 

Bosrijk gebied 
Binnen de gemeente Eindhoven bestaat de mogelijkheid om een stuk bos te kopen. 
Wanneer men dan echter in het bezit is van een dergelijk perceel zal men zich wei 
aan de gemeentelijke voorschriften moeten houden. Deze zeggen dat een bosrijk 
gebied ook slechts als bos gebruikt mag worden. Dus het vestigen van een 
hondencreche in een dergelijk gebied is dus niet mogelijk. 
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Bedrijventerrein (binnen en buiten ring) 
De gemeente Eindhoven beschikt zowel binnen als buiten de ring over een aantal 
bedrijventerreinen. Er is op dit moment echter een tekort aan beschikbare percelen in 
een dergelijk gebied. Bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de 
werkgelegenheid zullen dus eerder in aanmerking komen. Omdat een hondencreche 
geen tot weinig werkgelegenheid met zich meebrengt zal het niet toegestaan worden 
dat deze zich kan vestigen op een bedrijventerrein. 

Een perceel bestemt voor landbouwdoeleinden 
Binnen het bestemmingsplan is ruimte gereserveerd voor landbouwgrond. De vraag 
is of deze grond gebruikt mag worden als vestigingslocatie v~~r een hondencreche. 
Navraag bij de gemeente leerde dat deze grond uitsluitend bestemd is voor 
landbouwdoeleinden en een hondencreche valt niet binnen deze specificaties. Deze 
mogelijkheid kan dus in het vervolg buiten beschouwing gelaten worden. 

Er kan geconcludeerd worden dat de enige mogelijkheid tot vestigen van een 
hondencreche op locatie een woongebied in een landelijke omgeving is. Deze 
mogelijkheid en de kosten die dit met zich mee zal brengen, zal in de verdere 
kostencalculatie worden uitgewerkt. 

4.2 Kostenposten identificeren 
In deze paragraaf worden de kostenposten ge'identificeerd voor de vestiging van een 
hondencreche in een landelijke omgeving. Echter, in een dergelijke omgeving zijn 
geen percelen zonder bebouwing te verkrijgen. Dit betekent dat er een perceel met 
bebouwing gekocht zal moeten worden. Tijdens gemeentebezoeken is naar voren 
gekomen dat de prijzen gemiddeld op € 200.000,-liggen. 
Een groot deel van de kostenposten zal voor een hondencreche op locatie 
onveranderd blijven ten opzichte van de hondencreche aan huis. Wanneer een post 
onveranderd blijft, zal deze zonder verdere toelichting overgenomen worden. De 
extra kostenposten zijn de kosten voor de grond met huis (hypotheekkosten) en voor 
een hek rondom de grond. Ook de indeling van opstartkosten, vaste en variabele 
kosten zal worden gehandhaafd. 

1 Opstartkosten 

Pri ncipeaanvraag: 

Afdakl overkapping: 

€ 63,

€ 250,-

Hekwerk: Het perceel zal omringd moeten worden met een hekwerk om het gebied 
af te bakenen. Bij de berekening van de kosten voor een dergelijk hekwerk is 
uitgegaan van een standaard gaashekwerk van 1,50 meter hoog en 100 meter lang. 
In dit hekwerk wordt een dubbele poort aangebracht. In bijlage E zijn twee foto's te 
vinden waarop een dergelijk hekwerk en een poort wordt weergegeven. De kosten 
zijn opgevraagd bij een specialistische bedrijf. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het 
hekwerk zelf wordt gezet. 

Hekwerk € 1288,-

4.2.2 Vaste kosten 

Hypotheekkosten: Bij een hondencreche zal een perceel met bebouwing 
aangekocht moeten worden. Hiervoor zal een hypotheek afgesloten moeten worden. 
Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. De gemiddelde prijs voor een perceel in 
een landelijke omgeving met bebouwing is ongeveer € 200.000,-. Bij het vaststellen 
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van de kostprijs v~~r het verblijf van een hond zal aileen rekening gehouden worden 
met rentekosten van de hypotheek. De aflossing van de lening wordt niet betrokken 
in de berekening omdat er sprake is van een perceel dat in principe zjjn waarde 
behoudt. Op dit moment is de hypotheekrente ongeveer gelijk aan 5%. Dit komt dus 
neer op € 10.000,- per jaar aan rentekosten. 

Hypotheekkosten € 10.000,-

Autokosten: 
Brandstofkosten 
Afschrijvingen 
Schoonmaakkosten 
Onderhoudskosten 
Verzekering 

Advertentiekosten: 
Plaatselijke krant 
Gouden Gids 

Kleding: 
Schoenen 
Jassen 

Hondenartikelen: 

€ 480,- p.j. 
€ 1230,- p.j. 
€ 340,- p.j. 
€ 225,- p.j. 
€ 775,- p.j. 

€ 545,- p.j. 
€ 635,- p.j. 

€ 205,- p.j. 
€ 455,- p.j. 

€ 150,- p.j. 

Verzekeringskosten: Ten opzichte van de hondencreche aan huis dient er een 
opstalverzekering afgesloten te worden. Oit is om de gebouwen die op de locatie 
staan of gebouwd moeten worden te verzekeren. 

Rechtsbijstandl aansprakelijkheid 
Verzekering arbeidsongeschiktheid 
Opstalverzekering 

Overige kostenposten: 
Kamer van Koophandel 
Overige voorzieningen 

4.2,3 Variabe/e kosten 

Voer: 

4.3 Kostenposten sommeren 

€ 1200,- p.j. 
€ 680,- p.j. 
€ 150,- p.j. 

€ 60,- p.j. 
€ 455,- p.j. 

€ 0,50 p.h.p.d. 

Er wordt nu een kostencalculatie opgesteld identiek aan die van paragraaf 3.2. Hierin 
wordt onderscheid gemaakt tussen opstartkosten, vaste kosten en variabele kosten 
en zullen opnieuw de kosten per hond per dag bepaald worden. 

Opstartkosten 
In tabel4.1 staan de opstartkosten gesommeerd. 
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De totale opstartkosten komen volgens tabel 4.1 neer op € 1761,10. Deze zullen 
over de terugverdienperiode van tien jaar worden verdeeld. Dit komt neer op een 
kostenpost opstartkosten per jaar van € 176,11. 
De opdrachtgever verwacht op den duur 20 honden per dag in de hondencreche te 
ontvangen. Wanneer er wordt uitgegaan van 20 honden per dag, vijf dagen per 
week, 48 weken per jaar, heeft men 4800 honden per jaar. De kosten worden per 
hond bedragen dan € 0,04 per dag. 

Vaste kosten 
In tabel 4.2 staan de vaste kosten gesommeerd zoals ze in paragraaf 4.2 
ge'identificeerd zijn. 

TabeI4.2: sommatie vaste kosten 

De totale vaste kosten bedragen € 19.365,50 per jaar. Ook deze kosten worden 
verdeeld over het aantal honden. Dit komt neer op € 4,03 per hond per dag. 

Variabele kosten 
Tabel4.3 geeft een overzicht van de variabele kosten. 

TabeI4.3: sommatie variabele kosten 

De variabele kosten zijn per hond per dag en dus geJijk aan € 0,55. 

4.4 Conclusie 
De totale kosten die per hond per dag gemaakt worden staan in tabeI4.4. 

Uit tabel 4.4 blijkt dat het onderbrengen van een hond in de hondencreche op locatie 
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€ 4,62 per dag kost. Hierbij is verondersteld dat er 20 honden per dag van de service 
gebruik maken. 

Bovendien kan er nu bepaald worden hoeveel hondenbezoeken er per week moeten 
plaatsvinden om uit de kosten te komen. Hierbij wordt wederom uitgegaan van een 
toelaatbare kostprijs voor een hond van € 6,50 inclusief voer. Exclusief voer komt dit 
dus neer op € 5,95. 
Het aantal benodigde honden wordt gevonden door de totale vaste kosten te delen 
door de toelaatbare kosten per hondo De totale vaste kosten per jaar zijn gelijk aan 
de opstartkosten per jaar (€ 176,11) en de vaste kosten per jaar (€ 19.365,50). 
Oit komt neer op € 19.541,611 € 5,95 = 3284 honden per jaar. Oit komt neer op 
ongeveer 68 honden per week. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies voortgekomen. 
Er is een kostencalculatie uitgevoerd voor een hondencreche aan huis en op locatie. 
Voor de thuissituatie . is aangenomen dat er per dag vijf honden van de service 
gebruik zullen maken. Hiermee komen de kosten per hond per dag neer op € 7,40. 
Wanneer er wordt uitgegaan van een toelaatbare kostprijs van € 6,50 per dag zullen 
er 29 honden per week van de service gebruik moeten maken om uit de kosten te 
komen. 

Het vestigen van een hondencreche op locatie bleek slechts mogelijk in een 
woongebied in een landelijke omgeving. V~~r de kostencalculatie is uitgegaan van 
een klantenniveau van 20 honden per dag. De kosten komen daarmee op € 4,62. 
Rekening houdend met de toelaatbare kostprijs van € 6,50 dienen er 68 
hondenbezoeken per week plaats te vinden. 

Het is aan de opdrachtgever om in te schatten of een dergelijk initiatief levensvatbaar 
is. Hierbij zal echter met het volgende rekenirig dienen te wordengehouden. De 
klantenniveaus zijn slechts schattingen. Zeker in de beginfase zullen deze niveaus 
niet altijd gehaald worden, wat dus opstartverliezen met zich mee zal brengen. 
Bovendien zal de overstap van een hondencreche aan huis naar een creche op 
locatie goed overdacht moeten worden. De overstap brengt een forse investering 
met zich mee; er zal dus met een bepaalde zekerheid moeten kunnen worden 
gezegd dat het gestelde klantenniveau gehaald kan worden. De basis hiervoor zal 
gelegd moeten worden bjj de hondencreche aan huis. 
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Bijlage A Passage bestemmingsplan 

b. 
Lt.. 

H 0 0 f d stu k II 

BESIEMMINGS- EN GEBRUIKSIlEPi\LI~GEN. 

Artikel 2. Woondoeleinden. 

De op de kaart voor woondoeleinden aanqewezen qronden zijn bestemd 
voor~ 

a. wonan; 
b. kantoren; 
c. detailhan6el en aanverwante dienstverleninq, alsmede de daarbij 

behorende herstellings- en/of productierulmte; 
d. andere bedrijven dan de onderb en.c genoemde, mitsQezliI 

uitsluitend vallen onder decateqori.en 1 en2 envoorwCit IH;j 
tel' visielegging van 6it plan betreft bestaande bedrijven'ten 
hoogste categorleen 3 en 4 van de staat van beddjfsactivitei
ten en mits niet zijnde cateqode A-indchtinqen; bttrgemeester 
en 'We thOC".ltla'rG . ku:nnen 'tT:!. jst~Jl~9· ve r lenen . voor.J:>edr..lj:f;:lI:!'-!?l;l
viteiten die niet in de staat van bedrijfsacti'liiteitenvoor
komen of op qrand daarvan niet zijn toegestaan doch die qua 
milieube1asting kunnen worden gelijkgesteld met de hiervoor 
genoemde categorieen; ~-sake-moe~s~~~0$n~ 
l'aJi~lAsl:-_t.Jiet..~t.oezlchL911 d~~by;qiiine'Van"het-m.i.ueu. 
1(or.,Gen~boftI!~ ue.1w"U~I'\''''I. 

e. horeca; / 
'f. showroom: 
g. praktijkruimte: 
h. openbare en/of bijzondere gebouwen; 
1. openbare weg; 
;.openbaar plantseen; 
k. nu.tsveorzieninqen; 
1. waterwinning, voor zover op de kaart is aangeqeven. 

Artike1 3. Groen met steClelijke voorzieningen. 

De.oP de kaart vaor groen met stedelijke voorzieningen a~qewezen 
gronden.zijn bestell\d vaor: 
a. openbaal' plantsoen en bas rnetdaarin passenCle stedelijke . 

voordeningenzoals begraafpla:lltsen, dierenpad:en',intern~~ir~'. 
scholen, sporthalJ.en. sportp~::'ken en andere opeDbareen 
bijz<>nderege1)ouwen en terreinen; 

b.woondoeJ:einden in de vorm van dienstwoninqen bi~ de onder a.~ 

genoemdebestellU!iing; 
c. een,kantoor-'en/of praktljkrll'imte metdienstwoni,nguitsllli~end' 

op·hetmet un It a:angedu:i'de'p~t'ceel; 
d. openbare weg: 
.e. waterwinl:lin9'~ 

BPO.17ll {0190B)/1..7.l99l. 
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Artikel 4. Autosnelweg. 

De op de kaart voor autosnelweg aangewezen 9ronden zijn bestemd 
voor openbare weg in de vorm van een autosnelweg en Voor 
waterwinDing. 

Artikel 5. Beschrijving in hoofdlijnen. 

De wijze waarop de doeleinden van het plan worden nagestreefd 
wordt in hoofdlijn ais voigt beschreven. 

Algemeen. 
a. De bestaande toest~~d in dit overwegende woongebied conserveren 

zonder aanpassingen uit te sluiten. 
b. De consequenties van de veranderingen aen de randen van het 

gebied (bebouwin9 van Gijzenrooi) te verwerken. 
c. Uitgangspunt veor nieuwe bebouwinq is behoud van het bestaande 

stedebouwkundige karakter en de groenstructuur alsmede de maat-· 
verhoudingen van de bestaande bebouwing. Overweqend dient dan 
ook in 2 lagen met kap te worden gebouwd. Accenten met een 
afwijkende schaal en maat zijn in elk geval denkbaar langs de 
Piuslaan, de Geldropseweg, de Leostraat, de Aalsterweq, hoek: 
Roostenlaan/Floralaan-West, het Floraplein en de ho&kH~~e~~e~:I 
Floralaan .. Oost. Ook zijn stedebouwkundige accentenmogeli~kl:1;(t; 
de beeindiqinq van de ve~r de groenstructuur belangri.jle zbne~~' 
zoals die langs de Roostenlaan en langs de Neushoornstraat.1 . 
St. Bonifaciuslaan. 

d. Uestemmi::.g ~.at !:e.Dtoor-/praktij.kruimte .en/of~~#.,JlstwOJl,il'!!lt.\'~. 
het met een K aangeduidepereeel als bedoeld in artikei '3"'5:5" 
slechts toeqestaan voor zover de bestaande bouwmas:sa 
gehandbaafd blijft. 

e. Voor bebouwing rond motorbrand:stofvulstationsmet LPG dientbat 
Besluit LPG-tankstatiosn Hinderwet. zoals dat geldt tentijde 
van de tervisielegginq van het ontwerp van het plan ina911t te 
worden genomen. 

Wonen. 
f. De bestaandewoningen handbaven dan wel vervang.en. Omzet::-tipg 

naar andere funeties is .slechts toegea.taan voor~over~~. in ,de. 
volgende bes.chrijving is mogelijk gemaakt en geenone~e~.dige 
aantastingvan het woongenot plaatsv.indt. Nieuwe· woon~da~ie,$ 
moeten zowel qua sfeer als qua bebouwingshoogte en.l>o~wml!l'Ss~ 
worden ingepast in de omgeving. Op voor woondoeleind/li:tt lJlf.s;p.erild!1 
gronden mS9 niet worden gebouwd dan wel een gebruikswljztgjjng 
plaatsvinden.wanneer daardoor het woongenot onevenredlg ckan 
worden aanget::ast dan welhet evenwicht tussende onderscheiden 
.functies zouworden verstoord. 

Ver~ •. 
g. Betbestaande weqenpatroonin hoofdzaakhandh8yen en 

op'lossinqennastreven voo.rde knelpunten: 
kruispuntKalsterweg/ringweg 
kruispunt Geldropseweg/ringweg 
kruispunt Geldropseweg/St. Petrus Canisiuslaan. 

Bijzondere aandacht verdient de doorstroming op.de Geldropseweg 
en met name voor het openbaar vervoer (vrijebusl::>aanl. 

BP0.l7J.l (0190B)I1.7.1991. 
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Bijlage B Leges Principeaanvraag 

Leges' 

Bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en 

Beheer (OS08), sector Bouw, " Waning· 

toezicht (BM) kunt II diverse nrzoeken 

Indienen. Wilt u bijvoorbeeld weten of uw 

bouwvoornemen uitvoerbaar is, dan klmt 

u!!en principenrzoek ohen s(iletsplan 

indienen. Verde, kunt u ook toestemming 

vtagen voor een melding e.n allnvlagen 

indienen v"o< het vll,krijgen van bouw-, 

monumenten·, sloop., aanleg' of hllis· 

vestingsve'gunningen. Voer he! in 

behandeling nemen van dflu.verzneken 

of aanvragenbent II Jeges·verschuldigd. 

Lege~ belreften ee'l finaO(iele verg()eding 

• Ill) een aanYr~~g voor een sloop

vergunningzijn de leges afhill1kelljk·van 

de hoeveelheid sloopatVal dllt vrijkomt 

van net pand dilt wordt gesloopt; 

• bij een aanvraag vonr ell" kamer· 

verhuurvergunning ·'1 de hoogte van de 

leges afharikelijk 'Ian ketnntal kamers; 

• ~n ov~rlicht van de I~ges Ireft u aan 

op de achterzijde van dit blad. 

leges en zelfbouwen 
Blfhrl:vilstslellep ,vadde;'WilWkos.t1!(l9aat. 
de !ettof.Bouw,,&iW~ri!h9fa~iiCiift;a~tijd· 
liit vandekostelldi!!'i!engel1liddeldE!a~n' 

.' riemiitzot. bereJ(l!heh.·Metbe$p~tingen 
op de bouwf(Oit~iI. omdii:\tolj90orbl!eld 

tell bOuwl. wordf gel!nr~t(eiiing 

gehoudtmbij hetbeie~eneri.llande leges. 

(belasttng) voor door.c!e 9fmeeniP Ve.rmindering van I~ges 
geleverde diensten. in·dil in!obl;.d vindt lJ Wanneer u vindtdnhenegesbedrag 

d~ belangriJime informatie over dele leges. Ie hoog is. kunt II eetl bezwaarsthrift 

indieflen en v.ag!!n om vermfndering .. 

(:ategorieen pil moetu weldoenbinnen.ze5Wekel1 

. 'lege'S worden niet ahijd ap dez~f(Ge n. vf:rzendlllg v3n del<enoi5gll'vingilan 

.m.nier ber~kend. rr tUn V~(~(i1i!1{mde v~rsch\lldigde leges,l!ij bezwar~n legen 

<3tI19Grieen,. de bouwh.'ges dienrll bO.vendie" de 

• Vao .. meldingen. J;l!.inclpe\lerwek~n_ 'i\nnem"'9S()Ver ... efl~omst endebeg,otiog 

monllment"",- en aanle.9vflgvl)",ngen mee Ie \!\lfefl. 

en ve'gllntungen ingevolgR de 

huisve~Ull9swer geldef\ 113\tf IMievf>n; U kunt het be·lV/d3l$chrift Indienen1:!ij: 

• bij een pnnciP!!verioek of e~n ""'ioek Her hoord lIili1d'e·afdeling Heffing.& 

lOt beoordeling van ",en I(hNwlar. InIlQrderi,..gvandt> dienn Aigemene 

ofta;)lt u een legeshlrlef dal bt~! en f'ubilekszilk..,,,,lIan cde gemeentE"Elnd.; .. 

wn,dt.venekefld mel uw Hn''',lJg om hoven, Postbtls.90lSl.l.,S'i>b:OcRfI"Eindh9v.en;;' 

bmJwve'gunning. 

.: biJ een bCH,1Wiiafwraag ~'H?'iattl( H ~i?n 

percentage van dC'" bo-uw~C5>tpn 

O<:>heogtf van d~ bOllWk!)1 it'" 'Ie" de 

sec:ri:;)~ Bouw- en W!l[HngtGe~tUH >.I,.)rj. 

df:' d.(~nSl Sti?deHflo;f;"-cnt .. ",;r~%(' ,nq 

~n fkheer V<lS!. 

Extra leges 
u kfOl'.lt .~ maken mel el!'tN' lege •. Qr>dp.. 

rnee1 !ndi~n: 

• E'f ~E'(.\ publfnH,e-·n:()qI3;~5; 

• ef tten f!X\f3 PJOte~iJf~:bil 

(,edepV{!"efde Smen !;Cd'g 'S; 
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Sijeen negatieve bErsli~sing op een aao

vraag om toestemmingcofvergunning,en 

bij intrekking van de vergunning kuot u 

50% van de verschuldigde leges terug

vragen. Oak hierbij geldt een termijn van 

zes weken. 

Meer informatie 
Aile informatie over vermin de ring en 

teruggave van leges vindt u in het 

toelichtingsblad,dat bij de kennisgeving 

inzake verschurdigde leges wordt gevoegd. 

Heeft u nog vragen over bouw/eges, dan 

kunt ucontact opnemen met de sector 

Bouw- & Woningtoezicht van de.dienst 

Sledelijke OntwikkeHng ~nBeheer. 

tel. (040) 238 6421. 

Let op; De tekst van deze folder b.evat een 

vrije weergave. vanrege!s enwett~lijke 

bepalingen. De folder.)leeft ui~sluitend 

een informatief karakter.Bij eengeschil 

kan geen beroep worden gedaan op 

due folder. 
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meer indien: 

• er tenpublicatie nodi~ is; 

et een extra procedu!!! bij 

Gedeputeerde Staten nodlg is; 
ef een Ihistotisch) grondonderzoek 

plaatsvindt. 

aallvtlag.om toestemrriing.of 
vergunningen i:lijiritrtkking vande 

vergunning kuntll'509han de 

verschuldigde leges terugvragen. Oak 

hierbijgeldt een termijn van Ze5 weken. 

~11e:1n(o'. ....~~·v~~ntJ~!iJ~;~~ . 
teru~gavi!~:j~I!!ges'YindtlU;jrifliet . 

toelithtingsbliid ,datbl,de . 

kennls~eving inzakeversr;huldlgde 

leges wordt ~evoegd. HIIeft u no~ 

vragen over bouwleges, dan kunt u 

contact opnemen met de sector 

Voor al deze geva!!en gelden vaste 

tarieven. 

Overzicht Leges 

Souwv.,gunMn9 
bouwkos ,.-,. tot ( llO.OOO~-
van (. 1l0.DOO.- tot { 1,155.000.· 
boven {; 1,155,000,-

OpfI<nba,.'bn"rsp¥ing 

Art. 19.1-procedtiremet kotelt! gre-tnwufde 
Art.19.I.p ......... v' ..... d.,ho!l"'.gr ........... 
/I.t. 19.1-plo<td .... _ ... ~,ingV.,,_ buw .. t 
Art. 't.2~proceduf.zoru:ier ¥flklMtngv.n,Hn betwu.r 
Art. 19.3-11."" ........ 
Alt. \1. 1$ .. 16.f 11~prOHduramet ftrklatingnn9HftheIWUI 
.. vermiMlfd.,d mP1:" kosten VO(If in bthimdaling nemm .an de ailnvtaaq 

* kelt.., op.nbaf.lt~"nilg.VUi9 

lJe."temminglp-lJ:n 

Or><l~"oel< "'11 .... ' .. g 
hcOfdeHng oftdetzoebr.port 

W!jzlg1ng be.stemrnm9,pilln:· lOnOrt h0gere~wa.,d .. ·.proc_ut. 
• M@i hov"e~W,UIfk.pfOcedute 

W,j$-teUlng Vat, Of' bt'~JIt1\91f'\ 1f.J\ tlt't bflttmming!p'''n~ 

Ilouw- II< Wonlngtoezltht van de dienst 

Stedelijke Ontwikkeling en 8eheer, 

pet tGfU. De:te kotttlf'l: worden ~etf.n~ ",@of U'W utw,aag om 
boOWll"'ll""ning . 

. SQlJt watt d .. koS\~ cUt u zou makltfl wanMfl' u e. bouw'ftfguMlng: had .flng:1!'vr •• gd 
Dezekosten worden: wn-end fMt vw •• nv ••• g om ~ng~ 

Wllnnftr un vdj,teningsp!OC:""'~ ¥OOJ tun bemtmmfngs:pl.a-n. nndtg 
i5 word. dk bedt.tg v~tme~ndttrd mt't ( 9.;~ 

1.~(~ __ ""'lmumb.'If •• p •• {61,· 
(, 4,667 .• , + 1,54"" vantllo. ( 1.000.- b"".n d. £130,000,
(IUO?- +1.05'10 ..... 1""(1.001>.· b .. """d.<U55.000,-

Wor<lt_ -..,gunn'''Il9tw.lgc,d. din kUR' Y ~ •• ~ dt'Jo,lI.n.nd"<QIlV1iI.~_. 
b01lW'l"'ll_Ing'''ugII,.go.: ' 

( 4.lll.,' 
(. 2.690+-4 

( 1.Sn.,· 
{; 7'6~~fj 

f. O.~· 
{; ;t6#).",. 

( 98.-

( 61.· 

( 53.-
( '4~.-

1.8l1,· 
{ 1.U6" 
yC)Of hfl ,ulwcfltn van wle"ku.un~dt'n ( , 7'" 

SfoopV"'9unnit\g; V~I het, ~"lteijJk of teh"' ,tope,rVln kUWWll:fKf'n wnfbtj-unJ\Dr'''~f''d stoo~fvillv.ljko"'t \lan' 
minde~ d~n 1() m? . {: 0., 
lQm'tottp,~t20m; (: 63.-
l.JmJitittt\ll'u~'SOmt 11l:. 
"i1 ,"1'(0\ enm.t lOOm~ SIS,· 
I(ll f"l')J tot'l!"n ml!t SOO ml 

met" d.tn SOO m' 

Vttr 9\10"m9 kOllme,b.wontng 
Aan.\I,ug: "\(COI Yt19\1'f'!oih9 
\I"'ZI;.,. t9t IIItbt~\dln9 nn Vf!-f9imn'n() 

OI,l~ti,hrii'litt9 "An vt-rgvnni"9 

H~li$l(enm9>Wf;'1 

\/f:'fQu(wir;.q "'flO:i oft",ekktng "'atl wooflmimU' 
;j~'9u:Hlj(\9 lrQ()l ~lIfflt'"~,(~tn9 'Yjn 'huolv'Uimlr,n 

, VeH,)ut't~irt9YQt.H $pHis.jrH1.V:UhWO::U)t"H~tjin 

1.1 51" 
( 2190.· 

it·..... Pt!,k'~t't,me'f'enmJllimumYII.n( ll6.'" 
UfO p~llumel 

6) .. 

H6. 
336, 
n~< 

~"f ~~";1>',,\'j I~ !:f.'t,. v.;;~;;,..'t ,,;U~ #it !<t"n{;:t1'ouw· &.wtin'~9.,o!",uf:ht Va!, dt)' 'l'ftn,' S.~f):j:fJitikt'·();n·",'$. •. yiH''J ;>1: r.Ji!'~~~l yfj'l dl< 

"d ;;,t:ho .) !:' ~"'< If'..,,, ""'~"·91'.", e .... ,$n d"·fM".iJl!:h Jl>n w!'htd'iir~ htp..lhl1grh t!ti I-,N:1: dirt eo1< ,!I;,tt,'il1j'!¥.f>rl t"l!"'" .... !'J';flA',t'i it<:H;;1rI~ ", 

mf{<ft'"litHt Ui •. tj "in de b~lff> tU',lvrtr'Yl iI;~M,("1' q£o~f' (t>{r<~~1\ 'Nf",£~f" unllt-ellG 
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Formulier Principeaanvraag 

AanIJTaagformulier principeuerzoek 
I I Zailknummer vermeld,m, indien aan deze 

l.......- . aanvrailg e-en ver:wek is I/oorafgegaan 
Cate~JOrie .. aanduiding ( •• nkru;sen wat von toepassirV:-I;') 

Q Welstandstoets 

<:> Bestemmingsplantoets 

1. Gegevens van de aa nvrager 

Naam en voorletter{s) 

Kwaliteit (bijv. eigenaar. huurtk!r. bouwondernemer) ; 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoon- en faxnummer 

<:> Bouwen \llln 

<:> Verbouwenvan 

<:> Uitbreiden van 

<:> Wijzigen gebruik 

Huidig gebruik 

Gebruik na voltooiing 

Inciien de aanvraag-eenberlrijfof eenorrderdeel van een bedrijfbetreft, dienen inieder;~val: 

<:> De bedrijfstak overeenkomstig de Standaard bedrijfsindeling 1993 (SBI) te worden verrne1d: 

<:> De hoafd, en nevenactivlteiten vao hetbedrijf en indie" van toepassingtellens de activiteltenVilnhet· 

bet~effende onderdeel va n het b~rijf teword€'n beschreve.n: 

3. Plaawvan het boowwerk 

StraatenhiJisnumme.r 

Ka~a'Sttaalbekend: 

-.jieiOl!ltlI~ 
. !'tei_;i:edenplei)i~,Einclh"".,n 
llereikb.~t·J>ei'~D~ftrweT 

iri~tjii"3,1_'t~,:i 

I'ostaclres ·_thus 998 
5600 AZ 'EindhoVen-

. Tel.lOon ((40)Z38644\\\; 
1'~1';{"40) 2g8 6Ilo~i' 
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AanvraagformuIier principeverzoeh I I Zaaknummer vermelden, indien aao deze 
aanvraag een verzoek is voorafgegaan 

CategOlie-aanduiding iaankruisen wat van toepassing is) 

9 Welstandstoets 
o Bestemmingsplantoets 

1. Gegevens van de aanvrager 

Naam en voorletter(s) 

Kwallteit (bijv. elgena.r, huurd"r. bouwond"rnemer) : "" 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoon- en faxnummer 

2. Verzo,ek ()m 

Q 130uwen van 

o Verbouwen van 

Q Uitbreiden van 

<::> Wijzigen gebruik 

Huidig gebruik 

Gebruik na voltooiing 

Indien de aanvraag/ee!'1'bedYijfofeel'l\o'ildef<leel van een b'edrijfbetreft, (jiEmetlll~:~~~el!'s9!eV~II,:""/' '" 

Kadastraalbekend:' " 

lIer"lkbaarper openbllarnrvoef 
metlijn 3, :"i!nlS 
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Bijlage D Plattegrond Eindhoven 

GEMEENTE VELDHOVEN 

LegeDd:a~ 

woong&bled In hat cel'ltrllffi 

o woongebied in een land-&I(k6 omgftllÎng 

tQrijk 9sbllild 

bedrljv&ntarrain bi~ d(I ring van ElndtJOw:m 

hedrijvanterN!in bultttrI dA ri"Q Vil" Ekn~hoVfm 
~I ~md voor landbóllWdo9l&lM~n 

o overig 

GEMEENTE NUENEN CA 

GELDROP 

-'- 4 ~ Oirruu Strdf!lijk Onruriki:aing en fkherr 
....... - s-- ............. Io/ ..... ~ .. 

Straatnamenkaart 
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ijlage Foto's hekwerk en poort 

In figuur E,1 staat een hekwerk afgebeeld waarvoor de prijsopgave in paragraaf 4.2.1 
is opgesteld. Figuur E,2 schets een beeld van de poort. 

3J 
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