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Zeedistel 10

3068 NS Rotterdam

Inleiding

De Zeedistel is een vaste plant uit de schermbloemenfamilie en een opvallende plantensoort aan de Nederlandse kuststrook. 



De Zeedistel is ook een opvallend kindvriendelijke straat in de rustige en groene wijk Ommoord. Benieuwd of jij je thuis voelt in 
deze leuke tussenwoning? 




We lopen er samen heen en doorheen.
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Ligging en indeling






We hebben de auto iets verderop geparkeerd, en zien meteen hoe gezellig de woning in een autovrije straat is gesitueerd. De 
voortuin is onderhoudsarm en we starten via de aangebouwde berging, waar we direct de wasmachine en droger tevreden horen 
knorren. De volgende deur verbergt het geheel betegelde toilet met fonteintje. We zien dat in de hal en woonkamer witte tegels 
liggen, mét vloerverwarming, dus koude voeten behoren tot het verleden!




We kunnen uit de tuingerichte woonkamer door de schuifpui direct de achtertuin instappen. We kunnen hier de zon op zien komen 
en de hele dag met de zon mee schuiven, want hij is zo geweldig diep. Ruim 10 (!) meter. 




Via de eetkamer, hier stond voorheen de keuken die nu in de voormalige inpandige berging is gebouwd, komen we in de keuken. 
De keuken is langs de gehele wand geplaatst, lekker veel aanrechtblad dus. Ook hier kunnen we zo de tuin instappen
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Ligging en indeling






Via de gezellige open trap in de woonkamer stomen we op naar de eerste verdieping, waar we 4 nette slaapkamers ontdekken. 




De recent vernieuwde badkamer heeft een mooie glazen douchehoek, tweede toilet en dubbele (brede) wastafel. Neutrale maar 
sfeervolle kleuren, die kan er nog wel even tegen!




We zien in de directe omgeving verschillende huizen die hoger zijn, een tweede verdieping erop zou nog kunnen.
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Ligging en indeling


BUITENLEVEN



De strakke en onderhoudsvrije achtertuin ligt op Zuidoost. In de houten berging is er voldoende ruimte voor de fietsen. Via het 
achterpad komen we weer op straat, waar de auto geparkeerd staat. Je loopt een paar honderd meter en je zit in het groene 
buitengebied.

 

BUURT




Situering aan autoluw gedeelte in een gezellige buurt waar oog is voor elkaar. En wil je lekker wandelen of hardlopend het 
buitengebied in… het kan hier allemaal. Met of zonder hond.




Voor de tandarts hoef je alleen de voordeur uit en het hofje over te steken, maar ook een basisschool en kinderdagverblijf zijn op 
veilige wandelafstand. Buslijn 35 en metro lijn A liggen op een paar fietsminuten afstand, evenals het winkelcentrum voor de 
dagelijkse boodschappen.




BETREFT TECHNIEK




Verwarming wordt gevoed door de Vaillant cv-combiketel uit ongeveer 2006, de meterkast heeft 4 groepen, waarvan er 3 onder 
de aardlekschakelaar en er is glasvezel aanwezig.




Overdracht

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Gas € 157,-

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1972

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 152 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 106 m²

Inhoud 320 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij snelweg

Nabij school

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Staat Normaal
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Kenmerken




 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja
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Kenmerken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X
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Lijst van zaken
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's



18Zeedistel 10, 3068 NS Rotterdam


Tekeningen
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Tekeningen




Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Hans Huizinga

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 juli 2018
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

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5017&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5378&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4743&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4744&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5383&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5382&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5374&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4749&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5386&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5021&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5371&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5385&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5018&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5375&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5368&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4742&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5380&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5379&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=2789&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4736&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4741&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5381&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5387&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5022&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4737&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5369&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5019&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5376&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4740&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4745&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=2795&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=4739&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5377&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5020&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5384&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLG03&sectie=B&perceelnummer=5373&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Energielabel woning

Zeedistel 10 

3068NS Rotterdam

BAG-ID: 0599010000038006

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

410604689
21-09-2018
21-09-2028

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Rijwoning niet op een hoek

Bouwperiode 1965 t/m 1974

Woonoppervlakte 101 t/m 120 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak niet extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw dak

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Thijs  Grootte Bromhaar
459865
08194420

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.
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De koopovereenkomst 

Wat is een koopakte? 

Indien u tot aankoop besluit over te gaan, worden de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst en in voorbeeldvorm vergezeld 

van alle relevante juridische bijlagen ter controle naar u gezonden. Deze koopakte bevat onder andere de gegevens van de koper en 

verkoper, het gekochte, de koopprijs, de notaris, de waarborgsom en de datum van eigendomsoverdracht.  

 

Wanneer onderteken ik de koopovereenkomst? 

Zodra de koop is gesloten zal de makelaar een afspraak met u maken voor het volledig doornemen en uitleggen van deze 

overeenkomst, waarna u tot ondertekening kunt overgaan. In de overeenkomst wordt voor u als bescherming een ontbindende 

voorwaarde voor het verkrijgen van een passende financiering opgenomen, wat inhoudt dat u nog van de koop af kunt zien als u 

binnen één maand de hypotheek niet rond blijkt te krijgen. Zodra beide partijen (koper en verkoper) de akte hebben ondertekend, 

ontvangt u een kopie van deze overeenkomst ten behoeve van uw eigen administratie en (indien van toepassing) voor het aanleveren 

bij de geldverstrekker. Tevens gaan vanaf het moment van ondertekenen de wettelijke drie dagen bedenktijd voor u in. De originele 

door beide partijen ondertekende akte wordt naar de projectnotaris verzonden die ervoor zal zorgen dat u binnen twee maanden 

wordt uitgenodigd om de woning in eigendom te verkrijgen.  

 

De Hypotheek 

Wat is een hypotheek? 

Een hypotheek is een geldlening waarbij u uw huis 'in onderpand' geeft. Als u de aflossing of de rente van uw hypotheek niet zou 

betalen, dan heeft de geldgever het recht om de woning te (laten) verkopen. Alle kosten met betrekking tot de hypotheek zijn 

(vooralsnog) aftrekbaar van uw inkomen. Dit houdt in dat u in het jaar waarin u een hypotheek afsluit, op een forse aftrekpost kunt 

rekenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.  

 

Welke hypotheekkosten bestaan er? 

Een overzicht van de meest voorkomende aftrekbare kosten: 

 Hypotheekrente 

 Notariskosten en kadastraal recht voor de hypotheekakte 

 Afsluitprovisie 

 Taxatiekosten voor de hypotheek 

 kosten van Nationale Hypotheek Garantie 

 

Wat is Nationale Hypotheek Garantie 

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening (niet meer dan € 245.000,=) 

afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw 

hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,9%. 

Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 1% over uw hypotheekbedrag. 

Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u mogelijk deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend (www.nhg.nl). 

 

Vereniging van Eigenaars 

Wat is een appartementsrecht? 

Een appartementsrecht, ook wel appartement genaamd, houdt in dat alle bewoners binnen het complex een privé gedeelte hebben 

alsmede voor een onverdeeld aandeel eigenaar zijn van het gehele complex. Dit wordt geregeld in een door de notaris op te stellen 

splitsingsakte waarin alle privé gedeeltes, de aandelenverhouding en het reglement van splitsing zijn opgenomen. In het reglement 

van splitsing wordt onder andere het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en van de privé gedeelten 

afzonderlijk omschreven. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het complex op lange termijn voor alle eigenaren 

gewaarborgd blijft. Het complex wordt collectief verzekerd (opstal- en brandverzekering), de gemeenschappelijke gedeelten worden 

schoongemaakt en het complex wordt onderhouden. 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.dejongvastgoed.nl/nathypgar.htm
http://www.nhg.nl/
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Word ik lid van de Vereniging van eigenaars? 

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. Als eigenaar mag u in uw appartement doen 

wat u wilt zolang u de andere eigenaars maar niet stoort door uw wijze van bewoning. Besluiten worden genomen in de bijeenkomst 

van eigenaars (ook genoemd de Algemene Ledenvergadering, of kortweg ALV) die tenminste éénmaal per jaar of zoveel vaker als 

nodig of gewenst is gehouden wordt. In de ALV kan iedere eigenaar in persoon of door een gemachtigde het woord voeren en zijn 

stem uitbrengen. Het aantal stemmen dat een eigenaar in de ALV kan uitbrengen ligt vast in het reglement van splitsing. Het bestuur 

wordt door de eigenaars benoemd en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, beheert het geld van de vereniging en ziet toe op 

uitvoering van reparaties, regelmatig onderhoud e.d. Een belangrijke taak van het bestuur is het opstellen van een begroting voor 

het komende boekjaar van de vereniging en het maken van een exploitatieoverzicht (jaarrekening) over het afgelopen boekjaar. Op 

basis van de begroting -een overzicht waarop alle te verwachten kosten staan vermeld- wordt de maandelijkse verenigingsbijdrage 

voor elke appartementseigenaar vastgesteld.  

 

Wie doet het beheer van de VvE? 

Het beheer van de vereniging wordt meestal verzorg door een professionele beheerder, waarbij (onder andere) wordt zorggedragen 

voor zaken als het afsluiten van verzekeringen en onderhoudscontracten, het innen van de bijdrages, het uitnodigen voor de 

vergaderingen, het notuleren en opstellen van de begroting en de jaarrekening, het afhandelen van klachten onderhoud en het 

bewaken van de reserve voor toekomstig onderhoud. Om toe te treden tot de VvE dient iedere koper meestal een 

administratievergoeding aan de beheerder te voldoen.  

 

Betaal ik een bijdrage aan de VvE? 

Alle jaarlijkse kosten die een vereniging van eigenaars maakt ten behoeve van bijvoorbeeld kosten voor het beheer, het 

schoonmaken, het verzekeren en onderhouden van het complex worden door alle eigenaren op basis van de verhouding van het 

gekochte binnen het complex evenredig verdeeld. Per maand betaald iedere eigenaar zo voor het schoonmaken en in stand houden 

van het complex. Hierdoor blijft de kwaliteit en dus ook de waarde van het complex waarvan uw woning deel uitmaakt gewaarborgd. 

 

De projectnotaris 

Wat doet de notaris? 

Bij eigendomsoverdracht van een woning is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Deze notaris stelt aan de hand van de 

gegevens uit de koopakte de leveringsakte en hypotheekakte (indien van toepassing) op en zendt deze in concept, vergezeld van de 

nota van afrekening ter controle naar u toe. Op de nota van afrekening staan alle terzake van de koop van de woning te betalen en 

te ontvangen bedragen o.a. de koopsom en het bedrag van de hypothecaire lening, de verrekening van de VvE bijdrage, zakelijke 

lasten en de kosten verband houdende met de hypotheek en de verkrijging. 

 

Wanneer word ik eigenaar? 

Zodra er geen voorbehouden meer zijn, wordt door de notaris met u een afspraak gemaakt om de akte door te nemen en te 

ondertekenen. Zodra de leveringsakte bij het kadaster wordt ingeschreven, worden de gelden overgemaakt naar de verkoper, hier 

na u zich eigenaar mag noemen. Ongeveer vijf weken later krijgt u het eigendomsbewijs en een afschrift van de hypotheekakte 

toegezonden. Bij de verkoop van uw woning werken we met een vast notariskantoor dat voor een rechtszekere overdracht van uw 

woning zorgdraagt: 

 

Te verwachten kosten bij het kopen van een woning 

Wat is kosten koper? 

De gestelde koopprijs is kosten koper wat inhoudt dat de kosten in verband met de verwerving van de woning voor uw rekening zijn. 

Deze kosten zijn circa 2-3% over de koopprijs en bestaan uit overdrachtsbelasting, notariskosten voor de eigendomsoverdracht en 

kadastrale kosten.  
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Zijn er voor mij nog andere kosten te verwachten? 

Zodra u eigenaar bent van een woning krijgt u te maken met periodiek terugkerende vaste lasten. Naast de kosten die betrekking 

hebben op de financiering van uw woning moet u als eigenaar de volgende vaste lasten betalen: 

 

Betaal ik als eigenaar Onroerend zaakbelasting? 

Ieder huishouden in krijgt jaarlijks een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). De basis om de aanslag te berekenen is de waarde 

van het pand waarvan u eigenaar bent. De gemeenteraad stelt ieder jaar de tarieven voor de belasting vast.  

 

Hoe zit het met Rioolrecht? 

Een grote stad als Rotterdam produceert dagelijks een enorme hoeveelheid afvalwater, dat voor een groot deel op de gemeentelijke 

riolering wordt geloosd. Via het gemeentelijke rioolstelsel wordt het afvalwater naar diverse afvalwaterzuiveringsinstallaties 

afgevoerd. Het systeem van buizen en pijpleidingen moet worden onderhouden en regelmatig worden vernieuwd. De gemeente 

Rotterdam betaalt de hiermee verband houdende kosten uit de opbrengst van het rioolrecht. De gemeente Rotterdam heft het 

rioolrecht door middel van het zogenaamde aansluitrecht. Dit betekent dat iedere eigenaar wordt aangeslagen voor een of meerdere 

aansluitingen op de gemeentelijke riolering. Voor deze aansluiting op het rioolstelsel wordt de eigenaar jaarlijks aangeslagen, ook 

als het eigendom leeg staat (bron gemeente Rotterdam). 

 

Zijn er kosten voor het Waterschap? 

Een waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water in een bepaald gebied. Het beheersgebied van Schieland en de 

Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt het waterschap voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast wordt een aantal wegen in de Krimpenerwaard 

beheerd. Om de kosten te dekken wordt iedere gebruiker een tarief (Waterschapslasten) in rekening gebracht, de hoogte kunt u 

berekenen op de internetsite www.schieland.nl. 

 

Wat is een Eigen-woningforfait? 

Volgens de belastingwetten geldt een eigen huis als bron van inkomen. Voorheen sprak men over huurwaardeforfait, tegenwoordig 

spreekt men over "eigen-woningforfait". De hoogte van deze belasting is eveneens afhankelijk van de WOZ- waarde van uw woning. 

Van deze WOZ- waarde moet u een bepaald percentage nemen, dit percentage is afhankelijk van de WOZ- waarde van uw woning. 

Dit bedrag dient u op uw aangiftebiljet op te tellen bij uw inkomen. De financieel adviseur kan u hier meer over vertellen. 

 

Meer weten 

Mist u informatie? Hebt u vragen? Aarzelt u niet. Stel uw vragen aan de makelaar tijdens de bezichtiging of bel de 

makelaar: 010 – 8 46 56 29. 

 

Met vriendelijke groet, 

VENI VENDI, wij geven uw woning meer waarde 

 

Astrid Weps 



26Zeedistel 10, 3068 NS Rotterdam


BIJZONDERHEDEN






* Geen auto's door de straat, rustig en veilig voor de kinderen



* Aan het einde van de straat is een groenstrook



* Begane grond voorzien van vloerverwarming



* Maar liefst 4 slaapkamers



* Erfpacht afgekocht tot 2091



* Dakopbouw behoort tot de mogelijkheden



* Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbel glas



* Oplevering kan per direct



Veni Vendi

Van der Hoevenlaan 15


2651 DE Berkel en Rodenrijs

010-8465629


info@venivendi.nl


