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“Wij kunnen de makelaars van Bonthuis Vaartjes
omschrijven als: bedreven, enthousiast en erg betrokken.
Ze reageren snel op vragen en communiceren goed. Ze
hebben laten zien maatwerk te leveren, wat zich heeft

geuit in een positief resultaat! Waarvoor dank!”

“De begeleiding tijdens het verkoopproces was
prettig, alert en ter zake.

Zeer goede kennis van de lokale markt.”

“Vanaf het eerste telefoongesprek tot de laatste altijd
duidelijkheid en eerlijkheid. Goed contact. Afspraak is

afspraak.”

Klanten geven ons een:
bron: Funda

8,9

Bezichtiging

www.bvmakelaars.nl

Een juiste indruk van een woning krijgt u met een vrijblijvende bezichtiging. Tijdens de
bezichtiging leiden wij u rond door de woning en geven u aanvullende informatie.

Een huis kopen is geen alledaagse bezigheid
Voordat u eventueel een bieding uitbrengt op een woning, verzekert u zich ervan, dat u onderzoek
heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang zijn
bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Bestudeert u deze informatiebrochure, win bijvoorbeeld
informatie in bij de desbetreffende gemeente en laat uw financiële mogelijkheden op een rijtje
zetten.

Laat alle voor u belangrijke zaken tijdens de bezichtiging aan de orde komen en vraag onze
medewerker(s) om tekst en uitleg bij eventuele onduidelijkheden.

Brochure
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. Indien
bijgesloten, geeft het overzicht van vaste lasten slechts een indicatie van de woonlasten van
de huidige bewoners. Eventuele bouwtekeningen kunnen in de loop der jaren aangepast zijn,
waardoor de tekeningen zouden kunnen afwijken van de feitelijke situatie. Derhalve kunnen aan
de bijgevoegde tekeningen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot de eventueel
bijgevoegde lijst van zaken, is deze onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

U bent van harte welkom!



Ja, het is waar! Dit geweldige huis op deze unieke plek, aan het water, staat te koop!
Foei wat een pluspunten: gelegen aan vaarwater - een boothuis - ruime schuur - gebouwd in 2010
- 200 m2 woonoppervlakte - weinig onderhoud - volop watersport mogelijkheden.

De vaar- (en schaats) mogelijkheden zijn onbegrensd. Het geheel bevindt zich tussen "Het
Zwartewater" en "De Belterwijde". Ook eenvoudig te bereiken via het water zijn het prachtige
Nationaal Park "De Weerribben" (Giethoorn/Blokzijl), het IJsselmeer en zelfs de Friese Meren. Alles is
mogelijk!

In 2010 is dit huis gebouwd op een kavel van 722 m2, de vakkundige aannemer heeft destijds
gebruik gemaakt van duurzame en hoogwaardige materialen. Naast het huis ligt een royale
stenen schuur (10.00 m x 6.50 m) en een boothuis.

Water gericht
- Vanuit de woonkamer zicht op de Arembergergracht;
- Overkapt terras met zicht op het water;
- Koken met zicht op het water;
- Een tuin met beschoeiing om een boot aan te leggen;
- Een boothuis voor (winter)stalling.

Begane grond: Hal/entree - garderobenis - toiletruimte - woonkamer (zit- en eetgedeelte) met
gaskachel en schuifpui - studeerhoek - via en suite deuren naar &gt; de keuken met
keukeninrichting voorzien van spoeleiland en diverse inbouw apparatuur - bijkeuken met berging
en wasmachine aansluiting.

1e Verdieping: Overloop - 4 slaapkamers (mogelijkheid voor 5 - badkamer met ligbad,
douchehoek, hangend toilet en wastafelmeubel.

2e Verdieping: Vliering met bergruimte.

Aanvaarding: In overleg.

Omschrijving
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Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Status Beschikbaar

Aanvaarding In overleg

Bouw
Soort woonhuis Eengezinswoning, Vrijstaande woning

Bouwjaar 2010

Soort dak Samengesteld dak

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte 206 m²

Inhoud 760 m³

Indeling
Aantal kamers 6 kamers (0 slaapkamers)

Aantal badkamers 1 badkamer en 1 toilet

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, TV-kabel, Airconditioning,
Schuifpui

Energie
Isolatie
Verwarming C.v.-ketel

Warm water C.v.-ketel

Cv-ketel Intergas (gas gestookt combiketel uit 2010, eigendom)

Buitenruimte
Ligging Aan vaarwater, aan water, in woonwijk

Tuin Tuin rondom

Oppervlakte 104 m² (6.5m diep en 16m breed)

Ligging tuin Gelegen op het westen, bereikbaar via achterom

Bergruimte
Schuur/Berging Vrijstaand hout

Garage
Soort garage Vrijstaand steen

Capaciteit 3 auto's

Voorzieningen Met elektrische deur, met vliering, voorzien van elektra
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Freek
van den Berg
E-mail:
freek@bvmakelaars.nl

Vennoot

Bert
Vaartjes
E-mail:
info@bvmakelaars.nl

Vennoot

Hanneke
Kroes - Nawijn
E-mail:
hanneke@bvmakelaars.nl

Piet
Bonthuis
E-mail:
piet@bvmakelaars.nl

Elwin
van der Linde
E-mail:
elwin@bvmakelaars.nl

Céleste
Bloemhof - Visscher
E-mail:
zwartsluis@bvmakelaars.nl

Karin
Oostindiën
E-mail:
karin@bvmakelaars.nl

Ester
Boudewijn
E-mail:
ester@bvmakelaars.nl

De gezichten van Bonthuis Vaartjes Makelaars
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Bonthuis Vaartjes Makelaars is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
De grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Het feit dat
deze verkoper een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop van zijn / haar huis, geeft aan dat de
verkoop niet aan zo maar een makelaar wordt overgelaten.

Onafhankelijk hypotheekadvies nodig?

Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij houden voor u het overzicht en vergelijken
hypotheken, rentetarieven en voorwaarden van al onze aanbieders.

We nemen uw persoonlijke situatie en toekomstplannen hiervoor als
uitgangspunt. Zo vinden we een hypotheek die bij uw inkomen en uw nieuwe
huis past. Of u nu uw eerste huis koopt, of al toe bent aan een ander huis. Bel
voor een afspraak rechtstreeks met onze adviseurs op 038 - 3868507. Advies is
mogelijk op één van onze kantoren in Genemuiden of Zwartsluis of bij u thuis.
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Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper, wordt standaard een waarborgsom of
bankgarantie ter grootte van 10 procent van de koopsom, opgenomen.

Na het bereiken van de mondelinge overeenstemming wordt van de koper en verkoper verlangd dat hij/zij
binnen 2 werkdagen na het ontvangen van de conceptovereenkomst medewerking zullen verlenen aan de
ondertekening van de koopovereenkomst.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit
artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende
koopovereenkomst’.

De makelaar wordt betaald door zijn/haar opdrachtgever. In dit geval door de verkoper. Voor rekening van
de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van een woning. Dat is de
overdrachtsbelasting (2 procent) en de kosten van de notaris voor het maken van de leveringsakte en het
inschrijven daarvan in de registers.

Naast de informatieplicht van de verkopende partij, bestaat er een onderzoeksplicht van de kandidaat-koper
voor alle overige zaken die voor hem van belang kunnen zijn. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid
gesteld om voorafgaande aan de aankoop het nodige onderzoek te doen. Hiertoe bieden wij kandidaat-
kopers altijd de gelegenheid om, voor eigen rekening, een eigen NVM makelaar in te schakelen en/of een
aanvullende bouwtechnische keuring of inspectie te laten uitvoeren.

Wij gaan ervan uit dat u zichzelf, voordat u tot onderhandeling overgaat, goed heeft laten informeren
omtrent uw financieringsmogelijkheden. Met het regelen van een definitieve hypotheekofferte gaat enige tijd
gemoeid. Gedurende deze periode is een ontbindende voorwaarde van financiering van kracht. Wij
hanteren standaard een periode van zes weken, gerekend vanaf de mondelinge overeenstemming.

Algemeen
+

+

+

+

+

+
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In deze brochure krijgt u antwoord op veelgestelde vragen. Lees deze informatie goed door, zo voorkomt u
teleurstellingen.

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert
op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk
aangegeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht
graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan
de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellende vertellen dat hij, zoals dat
heet ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt geen antwoord op tot
de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededeling doen
over de hoogte van de biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven
wordt ‘Word ik koper als ik de vraagprijs biedt ?’), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen
of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende
partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper
door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een
tegenbod doet dat afwijkt van het bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar
toekomen’ in het biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen
en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Wanneer komt een koop tot stand?
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hem belangrijkste zaken (zoals de prijs, de
opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk
vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt niet
automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u als koper bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor
de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het
eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.
Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend is de koopovereenkomst gesloten. De koper
ontvangt dan een afschrift van deze akte. Vanaf dat moment treedt voor u als particuliere koper de
wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de
aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden
geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in
een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de
vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of
hij wel of niet uw bod aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Mag de makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijziging?
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die
de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de
verkopende makelaar – natuurlijk in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te
breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te
komen (zie ook vraag acht en negen). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een
inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. Vraag
bij uw NVM-makelaar naar de folder over deze brochure.

Vraag en antwoord

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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De makelaar vraagt een ‘belachelijke’ hoge prijs voor een woning. Mag dit?
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk
vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze
zaken eens zijn, is er een koop. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken –
roerende zaken bijvoorbeeld – pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk
geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken
eens zijn, moet doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.

Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst
met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de
koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie
nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip
‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan
doen aan een nieuwe belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan
bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over
een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen om niet met een andere partij in onderhandeling te gaan.
De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een inzicht te krijgen in zijn financiering of in de
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkopende makelaar beslist zelf of er
in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de
eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in
onderhandeling gaan?
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de
verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is
verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling
voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na te komen.

7.

8.

9.

www.bvmakelaars.nl



Tel: 038 - 38 66 666 - E-mail: info@bvmakelaars.nl
© 2015 Lenk-company. Alle rechten voorbehouden.

Bonthuis Vaartjes Makelaars
Oosterkaai 51

8281 BK GENEMUIDEN

Bonthuis Vaartjes Makelaars
Sportlaan 2

8064 BS ZWARTSLUIS
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