DE WEVERSHILT 15*
Leusden

€ 142.100,- k.k. met duokoop

DE WEVERSHILT 15

BESCHRIJVING
Deze woning wordt aangeboden met Duokoop! Daardoor is de vraagprijs van dit huis lager, en profiteer je van lagere totale netto
maandlasten. Ook is het met Duokoop mogelijk om dit huis met NHG te financieren.
Met Duokoop koop je de woning zonder grond. Voor het gebruik van de grond betaal je een maandelijkse vergoeding van circa €
257,00. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
Later kun je op elk moment de grond alsnog kopen. Wil je dat meteen doen? Dan is de vraagprijs € 245.000,- k.k.
********
Met deze goed onderhouden maisonnette ben je meteen klaar voor de toekomst. Het is namelijk een Nul-Op-de-Meter woning. Dit
hoekappartement is geheel gerenoveerd en voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en isolatievoorzieningen. Daarbij is de woning
ook nog eens luxe ingericht en van alle gemakken voorzien en je hoeft dus niet te klussen. Ook de ligging is ideaal. In het centrum van
"Leusden" boven de winkels van winkelcentrum "De Hamershof". Ben jij op zoek naar een appartement dat je zo kunt betrekken? Bel
dan Snel en maak een afspraak voor bezichtiging.
Indeling: Entree, hal met garderobe, toiletruimte met staand toilet en fonteintje. Sfeervolle woonkamer met een ingebouwde
boekenkast, trapkast met bergruimte en meterkast. Mooie eiken, white-wash parketvloer. Door de extra zijramen en deur naar het
zonnige balkon heeft de woonverdieping veel extra daglicht. De open keuken is geplaatst in een hoekopstelling en is voorzien van
diverse inbouwapparatuur, waaronder een afzuigkap, een keramische kookplaat, oven en een vaatwasser.
1e verdieping: Overloop met vaste trap naar de 2e verdieping, 2 slaapkamers met laminaatvloer. De ouderslaapkamer is voorzien van
een grote hang- en legkast. De 2e slaapkamer heeft een groot Velux dakraam en is voorzien van bergruimte onder de schuine kap en er
is een ruime inloopkast. De moderne, luxe ingerichte badkamer is geheel betegeld en voorzien van een inloopdouche met een glazen
deur, rain-shower, handdouche en draingoot. Verder is de badkamer voorzien van een vaste wastafel met spiegel en badkamer-meubel,
een hangend toilet en een design-handdoeken-radiator.
2e verdieping: Voorzolder met warmtepomp en aansluiting voor wasapparatuur. De zolder heeft veel bergruimte onder de schuine kap.
Door het grote Velux dakraam is er een mogelijkheid om een 3e slaapkamer te realiseren. De zolderruimte is thans bijzonder geschikt
als werk- of hobbyruimte.
Duurzaam 3-kamerappartement /hoekmaisonnette met balkon en berging.
* Woonkamer en keuken met extra zij-ramen en veel lichtinval.
* Keuken in hoekopstelling met inbouwapparatuur.
* Parketvloer eiken white-wash, gestuukte wanden en gespoten plafonds.
* Zonnig balkon op het zuid/oosten vanuit de woonkamer bereikbaar.
* 2 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer met grote inbouwkast met hang-/ en leggedeelte.
* Moderne luxe ingerichte badkamer.
* Zolder via vaste trap bereikbaar.
* Voorzien van onderhoudsarme kunststof kozijnen.
* Separate berging voorzien van elektra.
* Servicekosten zijn incl. aflossing voor renovatie.
* Zonnepanelen, Hr++glas, warmtepomp.
* Duurzame nul op de meter woning.
* Centrale ligging in Leusden.
* Deze woning kun je zo betrekken!

PLATTEGROND

PLATTEGROND
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LIJST VAN ZAKEN
BESCHRIJVING

BLIJFT
ACHTER

GAAT MEE

OVERNAME
MOGELIJK

N.V.T.

Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren

X

Allesbrander

X

Houtkachel

X

(Gas)kachels

X

Designradiator(en)

X

Radiatorafwerking

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen
- Lampen in het toilet, gang en overloop

X
X

-

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- (ingebouwde) boekenkast woonkamer

X

-

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- lamellen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

- Zonwering dakramen (babykamer/zolder)

X

-

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- parketvloer

X

- houten vloer(delen)
- laminaat

X
X

- plavuizen
- Losse plinten voor op zolder
-

X
X
X

LIJST VAN ZAKEN
BESCHRIJVING

BLIJFT
ACHTER

GAAT MEE

OVERNAME
MOGELIJK

N.V.T.

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

- schilderij ophangsysteem

X

-

X

-

X

-

X

-

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- (gas)fornuis
- afzuigkap

X
X

- magnetron
- oven

X
X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- koel-vriescombinatie
- vaatwasser

X
X

- Quooker

X

- koffiezetapparaat

X

-

X

-

X

Keukenaccessoires
-

X

-

X

Woning - Sanitair/sauna
Sauna met toebehoren

X
X

Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)
- fontein
-

X
X
X

LIJST VAN ZAKEN
BESCHRIJVING

BLIJFT
ACHTER

GAAT MEE

-

OVERNAME
MOGELIJK

N.V.T.
X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- jacuzzi/whirlpool

X

- douche (cabine/scherm)

X

- stoomdouche (cabine)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- planchet

X

- toiletkast

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

-

X

-

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
Schotel/antenne

X

Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Alarminstallatie

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

Screens/rolluiken

X

CV met toebehoren

X

(Klok)thermostaat

X

Mechanische ventilatie

X

Luchtbehandeling
Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X
X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

Waterslot wasautomaat

X

Zonnepanelen

X

Airconditioning met toebehoren

X
X
X

Warmwatervoorziening, te weten
- via CV-installatie
- boiler

X
X

LIJST VAN ZAKEN
BESCHRIJVING

BLIJFT
ACHTER

GAAT MEE

OVERNAME
MOGELIJK

N.V.T.

- close-in boiler

X

- geiser

X

- Warmtepomp

X

-

X

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten
-

X

-

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X
X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X
X

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

(Broei)kas

X
X
X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- (sier)hek

X

- vlaggenmast(houder)
- Meubilair
-

X
X
X

Overig - Contracten
CV/geiser/boiler

Nee

Keuken/tuin/kozijnen

Nee

Intelligente thermostaten e.d.

Nee

Stadsverwarming

Nee

Zonnepanelen

Nee

VRAGENLIJST VERKOOP WONING
Bijzonderheden 1 A.
Zijn er nadat u het appartement in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele
aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het
appartement?

Nee

Bijzonderheden 1 B.
Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over
aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een
poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen,
erfafscheidingen)

Nee

Zo ja, welke zijn dat:

Bijzonderheden 1 C.
Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale
eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u
in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)
Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

Bijzonderheden 1 D.
Is een gedeelte van uw appartement, schuur, garage of schutting gebouwd op grond
van de buren of andersom?
Zo ja, graag nader toelichten:

Bijzonderheden 1 E.
Heeft u grond van derden in gebruik?
Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 F.
Rusten er voor zover u weet rechten op het appartement, zoals erfpacht,
opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of
verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van
wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? (Bijvoorbeeld recht van
overpad, 1e recht van koop verstrekt aan derden, lopende geschillen, afspraken met
betrekking tot gebruik van grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc)
Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 G.
Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing?

Bijzonderheden 1 H.
Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op het appartement?
Zo ja, hoe lang nog?

Bijzonderheden 1 I.
Is er sprake van een beschermd stads- of dorpgezicht?

Nee
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Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument?
Is er sprake van een beeldbepalend object?

Bijzonderheden 1 J.
Is er sprake van ruilverkaveling?

Bijzonderheden 1 K.
Is er sprake van onteigening?

Bijzonderheden 1 L.
Is het appartement of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in
gebruik?
Zo ja: - is er een huurcontract?

Nee

- welk gedeelte is verhuurd?
- welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?
- welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?
(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)
- heeft de huurder een waarborgsom gestort?
Zo ja, hoeveel?
- heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?
Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 M.
Is er over het appartement een geschil/procedure gaande, al dan niet bij de rechter,
de huurcommissie of een andere instantie? (Bijvoorbeeld onteigening/kwesties met
buren)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

Bijzonderheden 1 N.
Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?

Nee

Zo ja, toelichting:

Bijzonderheden 1 O.
Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen
voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Bijzonderheden 1 P.
Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het
appartement voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Bijzonderheden 1 Q.
Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar
verklaard geweest?

Nee
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Bijzonderheden 1 R.
Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? (Bijvoorbeeld omdat het
een voormalig bedrijfs-onroerendgoed is, of een woon huis met praktijkgedeelte, of
omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)

Nee

Bijzonderheden 1 S.
Hoe gebruikt u het appartement nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel,
opslag)

Woning

Bijzonderheden 1 T.
Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan?

Ja

Bijzonderheden 1 U.
Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

Ja

Gevels 2 A.
Is er bij het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend
vochtige plekken op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

Gevels 2 B.
Zijn er bij het appartement (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de
gevels aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

Gevels 2 C.
Zijn de gevels bij het appartement tijdens de bouw geïsoleerd?

Ja

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Gevels 2 D.
Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd?

Ja

Zo ja, volgens welke methode?

Gevels zijn vernieuwd in maart 2019. Woning is
omgebouwd tot nul-op-de meter woning. Hout is
vervangen voor kunststof.
Goed om te weten: in de zomer van 2020 worden
de platen op de gevel (aan de voorkant) vervangen
ivm een na-reparatie.

Dak(en) 3 A.
Hoe oud zijn de daken van het appartementencomplex? Platte daken:
Overige daken:

Maart 2019.
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Dak(en) 3 B.
Heeft u last van daklekkages (gehad)?

Nee

Zo ja, waar?

Tijdens de verbouwing, door slechte afdekking,
waterschade op zolder, badkamer en babykamer.
Schade is verholpen.

Dak(en) 3 C.
Zijn er in het verleden in het appartement gebreken geconstateerd aan de
dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste
dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

Dak(en) 3 D.
Is het dak van het appartementencomplex al eens (gedeeltelijk) vernieuwd c.q.
repareerd?

Ja

Dak(en) 3 E.
Is het dak appartementencomplex tijdens de bouw geïsoleerd?

Ja

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Dak(en) 3 F.
Zijn de regenwaterafvoeren van het appartement in orde?

Ja

Zo nee, toelichting:

Dak(en) 3 G.
Zijn de dakgoten van het appartement in orde (bijvoorbeeld lekkage)?

Ja

Zo nee, toelichting:

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.
Wanneer zijn van het appartement de buitenkozijnen, ramen en deuren voor het
laatst geschilderd?

nvt. Is vervangen door kunststof in maart 2019.

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.
Functioneren van het appartement alle scharnieren en sloten?

Ja

Zo nee, toelichting:

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.
Zijn alle sleutels aanwezig?

Ja

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.
Is er in het appartement sprake van isolerende beglazing?

Ja
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Kozijnen, ramen en deuren 4 E.
Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.
Is er in het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht
op vloeren, plafonds en/of wanden?

Ja

Zo ja, waar?

Tijdens de verbouwing, door slechte afdekking,
waterschade op zolder, badkamer en babykamer.
Schade is verholpen.

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.
Is er in het appartement sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren,
plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.
Zijn er in het appartement (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of
beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.
Hebben zich in het verleden in het appartement problemen voorgedaan met de
afwerkingen? (Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk,
holklinkend of loszittend stucwerk etc)

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.
Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie,
zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.
Is er in het appartement sprake van vloerisolatie?

Nee

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.
Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?
Zo ja, waar?

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.
Is de kruipruimte van het appartement toegankelijk?

Nee
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Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.
Is de kruipruimte droog?

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.
Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

Kelder, kruipruimte en fundering 6 E.
Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake
van wateroverlast geweest?
Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q.
kelder?

Installaties 7 A.
Is er in het appartement een CV-installatie aanwezig?

Nee

Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze?
Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

Installaties 7 B.
Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie noodzakelijk?
Zo ja, hoe vaak?

Installaties 7 C.
Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Nee

Zo ja, welke?

Installaties 7 D.
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?

Nee

Zo ja, waar?

Installaties 7 E.
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?

Nee

Zo ja, waar?

Installaties 7 F.
Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?

Nee

Zo ja, welke?

Installaties 7 G.
In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren
geveegd/gereinigd?

nvt.
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Installaties 7 H.
Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

Installaties 7 I.
Is de elektrische installatie vernieuwd?
Zo ja, wanneer?
Zo ja, welke onderdelen?

Installaties 7 J.
Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties?

Nee

Zo ja, welke?

Installaties 7 K.
Zijn er andere installaties met gebreken?
Zo ja, welke en welke bijzonderheden?

Sanitair en riolering 8 A.
Zijn er in het appartement beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten,
gootstenen en kranen?

Nee

Zo ja, welke?

Sanitair en riolering 8 B.
Lopen de afvoeren in het appartement van wastafels, douche, bad, toiletten,
gootstenen en kranen goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

De afvoer van de douche loopt af en toe niet meteen
goed door tijdens het douchen. Een loodgieter is
hiervoor langs geweest. Volgens de loodgieter is het
beginpunt van de afvoer niet genoeg gekanteld,
waardoor het meer tijd kost om het water te
verwerken. Na het douchen loopt de afvoer wel
goed door. Geregeld handmatig doorspoelen/
schoonmaken volstaat om de afvoer voldoende door
te laten lopen.

Sanitair en riolering 8 C.
Is het appartement aangesloten op het gemeentelijke riool?

Ja

Sanitair en riolering 8 D.
Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken,
stankoverlast, lekkages etc?

Nee

Zo ja, welke?

Sanitair en riolering 8 E.
Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?

Nee
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Diversen 9 A.
Wat is het bouwjaar van het appartement?

1983

Diversen 9 B.
Zijn er asbesthoudende materialen in het appartement aanwezig?

Nee

Zo ja, welke en waar?

Diversen 9 C.
Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen
1955 en 1982?

Nee

Diversen 9 D.
Is er sprake van loden leidingen in het appartement?

Nee

Zo ja, waar?

Diversen 9 E.
Is de grond van het appartementencomplex voor zover bekend verontreinigd?

Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport?
Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

Diversen 9 F.
Is er voor zover bekend een olietank aanwezig?

Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?
Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?

Nee

Diversen 9 G.
Is er sprake van overlast door ongedierte in en om het appartement? (Muizen,
ratten, kakkerlakken etc.)

Nee

Diversen 9 H.
Is het appartement aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?

Nee

Is deze aantasting al eens behandeld?
Zo ja, wanneer?
Zo ja, door welk bedrijf?

Diversen 9 I.
Is er in het appartement voor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)?
(Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965
en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of
Manta. Ook andere betonelementen vb. balkons kunnen aangetast zijn.)

Nee
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Diversen 9 J.
Hebben er in het appartement verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden
in?

Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Maart 2017
- Trap naar zolder geplaatst
- Badkamer verbouwd
Maart/april 2019:
- Gevels/dak vervangen voor kunststof
- CV vervangen voor warmtepomp
- radiatoren vervangen
- zonnepanelen geplaast
- kunststof kozijnen geplaatst
- dakraam op zolder geplaatst
- Meterkast vernieuwd
- Gasmeter verwijderd

Zo ja, in welk jaartal?

Zie bovenstaand

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

Maart 2017:
Wima bouw
Verdonk trappen b.v.
Maart/april 2019
Bloemendal b.v.

Diversen 9 K.
Zijn er in het appartement verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder
bouwvergunning?

Nee

Diversen 9 L.
Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel?

Nee

Zo ja, welke label?

Vaste lasten 10 A.
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting?

189,28

Belastingjaar

2020

Vaste lasten 10 B.
Wat is de WOZ-waarde?

182.000

Peiljaar?

2019

Vaste lasten 10 C.
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?

256.83

Belastingjaar?

2020

Vaste lasten 10 D.
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?

122.50

Belastingjaar?

2020

VRAGENLIJST VERKOOP WONING

Vaste lasten 10 E.
Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

0

Elektra:

11

Blokverwarming:

0

Vaste lasten 10 F.
Zijn er leasecontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.)

Nee

Zo ja, welke?
Hoe lang lopen de contracten nog?

Vaste lasten 10 G.
Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar?
Heeft u alle canons betaald?
Is de canon afgekocht?
Zo ja, tot wanneer?

Vaste lasten 10 H.
Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?

Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?

Nee

Zo ja, hoe hoog?
Zo ja, waarvoor?

Vaste lasten 10 I.
Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?

Nee

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar?

Garanties 11
Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan
de koper zoals dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, GIW-garantie etc?

Nee

Zo ja, welke?

Extra:
Nadere informatie (Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten):

Het huis heeft circa 20 zonnepanelen. Deze panelen
hebben een gezamenlijk vermogen van 6000 wp.

ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de
verkoper een tegenbod doet.
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
Dat mag! Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden.
De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is.
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens een onderhandeling verhogen?
Ja. Tijdens een onderhandeling bieden partijen vaak over en weer. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat
de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partijen.
Hoe komt de koop tot stand?
De koop komt tot stand als er overeenstemming is over de koopprijs en opleveringsdatum van het object en de koopakte door beide
partijen is ondertekend.
Koopakte
De NVM-koopakte wordt opgesteld naar het meest recente model.
Bankgarantie/Waarborgsom
Koper is verplicht een bankgarantie te overleggen of een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom/bankgarantie bedraagt 10% van de
koopsom en dient bij de notaris, (die het transport/de overdracht verzorgt) te worden gedeponeerd/gestort.
Afmetingen clausule meetinstructies NVM
De Meetinstructie is gebaseerd op de meetinstructies van de NVM. De Meetinstructie is bedoeld om
een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiks-oppervlakte. De Meetinstructie
sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het
uitvoeren van de meting.
Ouderdomsclausule
In de koopakte wordt de volgende clausule opgenomen. Het is koper bekend dat de onroerende zaak gebouwd werd in bouwjaar, wat
betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Koper is in de
gelegenheid gesteld een bouwkundig onderzoek te verrichten.
Opname extra asbestclausule in de koopakte
Gezien het bouwjaar kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn.
In het geval deze worden verwijderd dienen door koper die maatregelen en voorzieningen te worden
getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart
verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest uit de
desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien.
Heeft u nog vragen Neem dan contact met ons op.
Snel ERA Makelaars 033 – 494 77 20

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld.
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten
zijn indicatief.

OVER ONS

Voor de meeste mensen is een woning kopen of verkopen een grote stap in hun leven. Dat maakt de makelaardij ook zo’n mooi vak.
Daarom gaan we er elke dag voor. Voor de beste prijs, de beste match, de beste samenwerking. En natuurlijk voor blije klanten.
Wij nemen ons werk serieus. We begrijpen hoe belangrijk je woning voor je is. Het proces van verkoop of aankoop kan gepaard gaan
met vragen en twijfels. Wij bieden je ondersteuning en inzicht. We zijn er om je droom waar te maken én teleurstellingen te voorkomen.
We vertellen over de plussen en de minnen. We kijken met je naar de woning en de locatie. Naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden. We kennen de markt en de regio.
Wij geloven dat ons netwerk, onze marketingtools, onze manier van denken en persoonlijke werkwijze opvalt. We geven je helderheid.
Zonder franje. Geen kleine lettertjes, geen gouden bergen. Geen valse verwachtingen. Open kaart.
Eigen aanpak
Wij doen het graag nét even anders. Daarom leveren wij een online bezichtigingsmogelijkheid in de vorm van een zelfgemaakte, unieke
video. Daarnaast benutten we de mogelijkheden van social media ten volle en zorgen we dat offline en online marketing goed op elkaar
afgestemd zijn.
Groot netwerk
Wij zijn aangesloten bij NVM en ERA. ERA is een formule die wereldwijd actief is. Ons kantoor bevindt zich in de top 10 van best
presterende ERA Makelaars in Nederland.
Persoonlijk contact
Ook – of misschien wel juist – in dit moderne, digitale tijdperk hebben mensen behoefte aan persoonlijk contact. Daarom zijn we altijd
goed bereikbaar. Je kan ons kantoor bellen, mailen en whatsappen. Ook in het weekend. Wij zijn er als je ons nodig hebt.

De 7 zekerheden van Snel ERA Makelaars
1. Maximale opbrengst voor je woning;
2. Snelle doorlooptijd;
3. Een eigen website voor je woning op ERA.nl;
4. Een open huizen route, speciaal voor jou, op elk gewenst moment;
5. Goed bereikbaar via onder andere social media en whatsapp;
6. Plaatselijke, regionale én landelijke bekendheid;
7. Een deskundig, persoonlijk en gepassioneerd team van maar liefst 8 medewerkers.

GRATIS WAARDEBEPALING

LOCATIE

KENMERKEN

OPPERVLAKTE EN INHOUD
Perceelgrootte Woonoppervlak Externe bergruimte Inhoud woning -

0 m²
88 m²
6 m²
310 m³

WONING OVERIG
Vraagprijs Soort Type woning Bouwjaar woning C.V.-Ketel Tuin Aantal slaapkamers -

OVERIGE INFORMATIE

€ 245.000
maisonnette
appartement
1983
2

