
Broederwal 75, HELMOND | Brandevoort | vraagprijs: € 325.000 k.k.

Riant grachtenpand met 
vrij uitzicht over de eco-
zone met riante 
leefkeuken en enorme 
living met erker. 










Riant grachtenpand aan de eco-zone in De Veste, Brandevoort, op 100 meter van het station, met ca. 185 m2 woonoppervlakte. 
Riante leefkeuken, vrij uitzicht over de eco-zone, zonnige tuin op het zuidwesten, 3 riante slaapkamers met mogelijkheid tot 4, 
enorme living op 1ste verdieping met erker, balkon en kitchenette.




•	Bouwjaar: 2001

•	Perceeloppervlak: ca. 120 m2

•	Woonoppervlak: ca. 185 m2

•	Inhoud: ca. 645 m3

•	Balkon Oppervlakte ca. 11 m2 op zuidwesten

•	Achtertuin: zuidwestelijk, ca. 40 m2

•	Aantal kamers: 6

•	Aantal slaapkamers: 3, mogelijkheid voor 4

•	Parkeren: privé parkeerplaats op afgesloten binnenterrein en openbaar

•	Verwarming: cv-combiketel Atag HR 2011, huurketel € 37,-/mnd

•	Bijdrage VVE binnenterrein: € 20,-/mnd

•	Schilderwerk buitenzijde 2017




Hieronder de indeling:




Begane grond:

Deze verdieping is vrijwel volledig voorzien van een tegelvoer uit Belgisch leisteen met vloerverwarming en spuitwerk 
wanden en hoge plafonds.

Entree met garderobenis, toilet met wandcloset en hoekfontein, trapkast met verdeler vloerverwarming, deur naar kantoor en 
deur naar leefkeuken.

Kantoor ca. 13m2 aan voorzijde met kamerhoge raamkozijnen met vrij zicht over de eco-zone, tapijt vloerbedekking, en suite 
deuren naar leefkeuken

Leefkeuken van ca. 32.5m2 met prettig lichtinval via dubbele openslaande tuindeuren en achterdeur.

Keukenblok in hoekopstelling, opgetrokken uit kersenhout en voorzien van een granieten werkblad. Keuken is voorzien van 
vaatwasser (2014), magnetron, elektrische oven, 5 pits gaskookplaat, RVS schouw, koelkast en vriezer.




Achtertuin op het zuidwesten met terras, buxushaag, halfsteens berging van ca. 9m2, vrije achterom naar afgesloten 
binnenplaats met privé-parkeerplaats.










1ste verdieping:

Via de overloop kom je in de riante living van ca. 41m2 met laminaatvloer, spuitwerk wanden en plafonds, erker aan voorzijde 
met vrij zicht over de eco-zone, kitchenette aan achterzijde v.v. koelkast met vriesvak. Via deur naar balkon aan achterzijde




2de verdieping:

Deze verdieping is voorzien van tapijt vloerbedekking, spuitwerk wanden en plafond.

Slaapkamer 1, ca. 21m2, aan voorzijde

Slaapkamer 2, ca. 15m2 aan achterzijde

Badkamer, ca. 4.7m2 voorzien van donkere vloertegel en witte wandtegels, 2 design wastafels, douchecabine, 2de wc 
(wandcloset), ligbad met whirlpool, radiator en ventilatieraam.




3de verdieping:

Deze verdieping is voorzien van tapijt vloerbedekking en getexte wanden.

Overloop met kast in kapschuinte, aansluiting wasmachine en droger.

Technische ruimte met cv ketel, 2x wtw installatie en zonneboiler.

Slaapkamer 3 van ca. 20m2 voorzien van dakkapel aan voor- en achterzijde. Deze ruimte is zeer goed op te splitsen in 2 ruime 
slaapkamers. Een impressie hiervan vind je terug in de fotopresentatie.




Kom deze fraaie woning eens van binnen bekijken. Wellicht is dit precies wat u zoekt.







Wilt u meer informatie, een brochure of een bezichtiging aanvragen?

Bel 0492-347 003 of mail info@makelaarinbrandevoort.nl.

Ook 's avonds en op zaterdag staan wij voor u klaar.




Uw persoonlijke makelaar voor deze woning is de heer Alex Ruwers




Alex de Makelaar in Helmond - Brandevoort

Uw makelaar in Brandevoort – Helmond

www.makelaarinbrandevoort.nl




Kernwoorden/Tags voor deze woning zijn: te koop, brandevoort, de veste, grachtenpand, eco zone, zonnige tuin, leefkeuken, 
balkon



             Welkom in je nieuwe thuis.







































Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan snel een afspraak zodat je deze unieke woning zelf kunt ervaren.

Alleen dan krijg je een goed beeld van het huis. Indien gewenst lopen we samen een rondje door de wijk, zodat je 

ook een goed beeld krijgt van de omgeving.




Wilt u meer informatie, een brochure of een bezichtiging aanvragen?

Bel 0492-347 003 of 06-51 44 26 16 of mail info@alexvastgoed.nl.


Ook ’s avonds en in het weekend staan wij voor u klaar.




Uw persoonlijke makelaar voor deze woning is de heer Alex Ruwers

Alex de makelaar in Brandevoort


MakelaarInBrandevoort.nl

www.AlexVastgoed.nl



































Deze brochure van de woning aan de Broederwal 75, 5708ZT te HELMOND is met grote zorgvuldigheid samen-
gesteld, doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve géén rechten aan 

worden ontleend. Door de makelaar kan géén aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kunnen aan de vermelde 
gegevens enige rechten worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie verstrekking niet als een 
aanbieding of offerte mag worden beschouwd doch puur informatief. Daar waar gesproken wordt over inhoud, 

oppervlakten en-/of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten.



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 u een bod heeft gedaan op de woning en de verkoper 
een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdruk-
kelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet 
automatisch 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 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 belangstellenden vertellen dat 
de woning, zoals dat heet, 'onder bod' is. Een belangstellende 
mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen ant-
woord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteres-
seerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen 
doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het onwenselijke 
overbieden kunnen uitlokken. 
 
Wanneer komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de 
voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de 
prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), 
dan is er een mondelinge overeenstemming. De verkopende 
makelaar legt deze koop schriftelijk vast in een koopakte. 
Daarin moet zijn vastgelegd wat de partijen mondeling heb-
ben afgesproken. Meestal worden er nog een aantal afspra-
ken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden 
pas nadat de koopakte door beide partijen is ondertekend. 
Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk on-
derwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de 
mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch 
een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod 
moet u melden dat dit 'onder voorbehoud van financiering' is. 
 
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 adver-
tentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper 
kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of 
dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 
 
Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem 
van verkoop wijzigen? 
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindi-
gen. 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. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor 
een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een ge-
lijke kans om een hoogste bod uit te brengen. 
 

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 voor-
waarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog 
een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwo-
ning 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 toezeggin-
gen die een verkopende makelaar kan doen aan een belang-
stellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toe-
zegging 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 niet met een 
andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende 
koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in 
zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 
Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende make-
laar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaal-
de toezeggingen worden gedaan. 
 
Onderzoeksplicht koper en meldingsplicht verkoper: 
Bij de verkoop van een woning vervult iedere partij een rol 
waar verplichtingen aan zijn verbonden. De verkoper heeft een 
meldingsplicht en de koper heeft een onderzoeksplicht. Wij 
gaan er van uit dat, u voordat u als aspirant koper een bod uit-
brengt, zelf onderzoek heeft gedaan naar alle aspecten van de 
woning, welke in algemene zin en voor uzelf van belang zijn bij 
het nemen van een aankoopbeslissing. Om deze reden advise-
ren wij u onderzoek te doen bij gemeenten en/of andere in-
stanties en om de door ons aangereikte informatie goed te be-
studeren. Om het voor u gemakkelijker te maken heeft de ver-
koper reeds een informatielijst ingevuld en hebben wij relevan-
te documenten, zoals het eigendomsbewijs, lijst (on)roerende 
zaken, kadastrale kaart en kadastraal uittreksel voor u ter in-
zage. 
 
Bankgarantie/waarborgsom 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de 
kopende partij een waarborgsom te storten ter hand aan nota-
ris. Deze waarborgsom ter hoogte van 10% van de koopsom 
dient binnen 5 weken na het bereiken van de mondelinge over-
eenstemming bij notaris ter hand te zijn gesteld. Het is de ko-
pende partij ook toegestaan een waarborgsom te storten ter 
hoogte van dit bedrag. 
 
Ontbindende voorwaarden 
Indien er een ontbindende voorwaarden voor de financiering 
wordt overeengekomen tijdens de onderhandelingen, dan zal 
deze voor een periode van uiterlijk 4 weken na mondelinge 
overeenstemming worden vastgesteld. U als aspirant koper 
dient zelf te verzoeken om een ontbindende voorwaarde in de 
overeenkomst op te nemen, indien u dit nodig acht. 

 



 

 

We proberen iedere keer weer het 

proces met tevreden klanten af te ronden. 

Alex heeft een passie voor zijn werk en hij is er geweldig goed in. Hij is 

enorm betrokken bij zijn klanten en gaat - zoals in ons geval - op zoek naar 

creatieve oplossingen. Hij denkt 'out of the box'.  

Een aanrader!! 999,4,4,4   
Alex gaf mij meteen n goed gevoel, niet opdringerig, eerlijk en  

realistisch advies, altijd op welke manier dan ook bereikbaar, altijd 

snelle reactie terug, kortom....Toppie 999,8,8,8   
Alex heeft me goed geadviseerd bij de verkoop van mijn woning en de aan-

koop van een andere woning. De aankoop gaf veel stress en onzekerheid bij 

mij, maar Alex heeft me er doorheen geloodst met veel geduld en kennis 

van zaken.   999,2,2,2   

Twitter.com/AlexVastgoed 

Facebook.com/AlexVastgoed 

Gplus.to/alexvastgoed 

Verkoop Aankoop Second Opinion (Ver)Huur 

http://www.wieisdebestemakelaar.nl/beoordelingen.aspx?id=12946
https://twitter.com/AlexVastgoed
http://www.facebook.com/AlexVastgoed
http://Twitter.com/AlexVastgoed
http://Facebook.com/AlexVastgoed
http://gplus.to/alexvastgoed
http://gplus.to/alexvastgoed
http://www.alexvastgoed.nl/content/verkoop.html
http://www.alexvastgoed.nl/content/aankoop.html
http://www.alexvastgoed.nl/content/secondopinion.html
http://www.alexvastgoed.nl/content/verhuur.html
http://www.alexvastgoed.nl/
http://www.alexvastgoed.nl/


Alex de Makelaar 

 

Schutsboom 52 

5706 KH Helmond 

 

T. 0492– 347 003 

M. 06-51442616 

E. info@AlexVastgoed.nl 

I. www.AlexVastgoed.nl 

I. MakelaarInBrandevoort.nl 
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