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wonen

DRONTEN | Kruizemunt 40

Vraagprijs € 285.000 K.K.

0321-311629 | info@carpediemmakelaardij.nl
carpediemmakelaardij.nl

Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

1985

Soort:

EENGEZINSWONING

Kamers:

5

Inhoud:

506m³

Woonoppervlakte:

123m²

Perceeloppervlakte:

241m²

Overige inpandige ruimte:

23m²

Gebouwgebonden buitenruimte:

36m²

Verwarming:

cv ketel, houtkachel

Isolatie:

vloerisolatie, gedeeltelijk dubbelglas

Energielabel:

C

Omschrijving
Let op! Deze vraagprijs betreft een "Bieden vanaf prijs".
Heb jij altijd al willen wonen in een ruime twee-onder-één-kap woning in een kindvriendelijke
omgeving én met alle voorzieningen nabij gelegen? Dan is dit je kans en maak kennis met
Kruizemunt 40 in Dronten. De woning is vrijwel instap klaar waardoor je hier al snel een nieuw
thuis kunt realiseren, precies zoals jij dat voor je ziet.
Waar je op kunt rekenen is een ruime woonkamer met een heerlijke houtkachel die naadloos
doorloopt in het eetgedeelte met tevens de open keuken aan de achterzijde van de woning. De
woning beschikt boven over maar liefst 4(!) slaapkamers en de badkamer. Tot slot is er naast een
heerlijke voortuin ook nog een fijne én onderhoudsvriendelijke zonnige achtertuin met grote
overkapping en buitenkeuken aanwezig. Wat wil je nog meer?
Neem direct contact op met ons kantoor en plan een bezichtiging in! Nu al enthousiast? Bekijk
dan gauw de video die hier is opgenomen.
Parkeer de auto onder de carport en stap binnen. Welkom! Via de voordeur kom je de ruime hal
binnen. De hal geeft toegang tot het toilet, de trapopgang, meterkast en de woonkamer. Wanneer
je denkt aan je nieuwe thuis, dan zie je natuurlijk voldoende ruimte voor je. Je wilt leven zonder
compromissen te sluiten. Dat hoeft hier geen enkel probleem te zijn. De woonkamer is voorzien
van een mooie laminaat vloer en geeft je alle ruimte voor het creëren van een fijne eet- en zithoek.
Verder beschikt de woonkamer over een houtkachel en veel lichtinval door de grote raampartijen.
Ga tijdens de bezichtiging gewoon eens aan de eettafel zitten en kijk eens goed om je heen. Dan
weet je dat dit de plek is waar je fijn samen bent met je gezin. Aan de achterzijde van de
woonkamer bevindt zich de open keuken. De keuken in L- opstelling is voorzien van diverse
inbouwapparatuur zoals: een vaatwasser, 5-pits gasfornuis (met wokbrander), koelkast, combi
oven, koelkast en een vriezer. Aansluitend kom je in de bijkeuken waar een extra wasmachine- en
droger aansluiting is op aparte groepen. Via de bijkeuken stap je zo in de verrassend ruime
zonnige tuin. Maar heb je ook toegang tot de riante garage die destijds 2,5 meter verlengd is.
Op de eerste verdieping verleent de overloop toegang tot drie slaapkamers en de badkamer.
De slaapkamers zijn ieder van goed formaat, lekker licht en afgewerkt met behang en een
laminaatvloer. Tevens is de master-bedroom aan de voorzijde voorzien van een vaste inbouwkast,
ideaal! De badkamer is voorzien van alle gemakken. Liever onder de douche of toch uitgebreid in
bad? Beide is mogelijk.
De badkamer beschikt verder over een zwevend toilet, wastafelmeubel en een designradiator.
Op de overloop bevindt zich ook een praktische opbergkast.
Middels een vaste trap is de tweede verdieping te bereiken. Hier tref je ook de c.v.-opstelling
(Intergas 2020), de mechanische ventilatie-unit (2019) en de opstelplaats voor de wasmachine en
droger aan.
Op deze tweede verdieping bevindt zich de vierde slaapkamer die heerlijk licht is dankzij een
dakraam. Deze ruimte is aan twee zijdes voorzien van knieschotten voor extra bergruimte.

De ruime onderhoudsarme achtertuin is gelegen op het zonnige zuidwesten. De tuin is voorzien
van antraciet kleurige bestrating en een heerlijke overkapping. Terwijl jij je heerlijk uitleeft op de
bbq kunnen de gasten plaats nemen onder de heerlijke ruime overkapping. In deze prachtige tuin
geniet je tot in de late uurtjes met vrienden en familie van de BBQ en zon.

Bijzonderheden
• Gezellige houtkachel
• Vloer is na-geïsoleerd (2013)
• Zonnige ruime tuin op het zuidwesten
• Grote overkapping met buitenkeuken
• Energielabel C
• Maar liefst 4(!) slaapkamers
• Eigen oprit met carport en ruime garage
• Parkeren van meerdere auto's op eigen terrein
• Winkels, gezondheidscentrum, scholen op steenworp afstand
• Aanvaarding in overleg
• Bij verkoop hanteren wij een VBO koopakte model 2021 met de volgende aanvullende clausules:
ouderdoms- en asbestclausule.
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Carpe Diem
Makelaardij
De dames die jouw huis verkopen!

Sanne

Hester

Wanneer ben ik in onderhandeling?
Je bent formeel pas in onderhandeling zodra de
verkopende partij heeft gereageerd middels een
tegenbod. Heb je een bod uitgebracht en heeft
de makelaar aangegeven het bod te bespreken
met de verkoper, dan is er nog geen sprake van
‘in onderhandeling zijn.’
Ik bied de vraagprijs, moet de verkoper dan aan
mij verkopen?
Nee, de Hoge Raad heeft bepaald dat de
vraagprijs beschouwd moet worden als een
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook
wanneer je de vraagprijs biedt, kan de verkoper
dus nog beslissen of hij de bieding aanvaardt of
zijn makelaar alsnog een tegenvoorstel wil laten
doen.
Mag een makelaar tijdens onderhandelingen de
verkoopstrategie nog wijzigen?
Ook dit is toegestaan. Blijkt dat er zeer veel
belangstelling is voor een woning en dat er
meerdere biedingen binnenkomen die allemaal
de vraagprijs bieden of benaderen, dan is voor
de verkoper erg lastig te bepalen wie de beste
koper is. In dit geval kan de verkoper in overleg
met de makelaar besluiten om de woning bij
inschrijving te verkopen. Op deze manier hebben
alle belangstellende een eerlijke kans om een
bod uit te brengen waarbij de woning wordt
toegekend aan de hoogste bieder.

Mogen er nog bezichtigingen plaats- vinden
tijdens de onderhandelingen?
Ja dat is toegestaan. Het is namelijk helemaal
niet gezegd dat een bod ook daadwerkelijk zal
leiden tot een verkoop. Daarnaast is het mogelijk
dat de verkoper graag wil weten of er meer
concrete belangstelling is. Zodra er formeel
sprake is van onderhandeling, dan mag de
makelaar niet met andere belangstellende in
onderhandeling treden. De woning staat dan
‘onder bod’ zoals dat heet. Je kunt alsnog wel
een bod doen, echter kan er pas over
onderhandeld worden zodra de
onderhandelingen tussen de verkoper en de
andere biedende partij beëindigd zijn.
Mag de verkoper tijdens de onderhandelingen
de vraagprijs nog verhogen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te
verhogen of te verlagen, ook tijdens de
onderhandelingen. Tegelijkertijd kan jij als
potentiële koper ook besluiten je bod te
verlagen. Zodra de verkopende partij een
tegenbod doet vervalt namelijk je eerder gedane
bod.
Is een verkoper verplicht om eerst te
onderhandelen met diegene die het eerst
geboden heeft?
Nee de verkoper bepaalt zelf, in samenspraak
met zijn makelaar, welke verkoopprocedure er
gevolgd wordt. Uiteraard dient de makelaar jou
hiervan wel goed op de hoogte te brengen.
Vraag bij serieuze belangstelling wat je positie is,
dit voorkomt vaak een hoop teleurstelling.

Overeenkomst
Na een uitspraak van de Hoge Raad in 2011 is
duidelijk het punt bepaald wanneer een
koopovereenkomst is gesloten. Samengevat
houdt de uitspraak in dat een koopovereenkomst
pas gesloten is als de koopovereenkomst door
beide partijen is getekend. Dit geldt als u als
particulier voor zelfbewoning koopt. Koopt u als
belegger en gaat u de woning ex- ploiteren dan is
een mondeling akkoord vol- doende en is de
koop gesloten. Let op, in het laatstgenoemde
geval kan de verkoper van te voren bepaald
hebben dat de koop ook in dat geval pas
gesloten is ná ondertekening door alle partijen.
Voorbehoud van financiering
Bij het maken van een voorbehoud van
financiering geef je aan de woning te
kopen mits er een financiering bij een
hypotheek-verstrekkende instelling verkregen
wordt. Dit voorbehoud kan voor een periode van
circa 5 tot 6 weken gelden. Ook is het
voorbehoud gelimiteerd in geld. Sinds 2018 kan
maximaal 100% van de koopsom opgenomen
worden als voorbehoud. Bij het accepteren van
dit voorbehoud werken wij mee aan de taxatie
van de woning door een onafhankelijke taxateur.
Jij (of jouw bank) kiest zelf de taxateur.
Je kunt ook een voorbehoud maken voor een
kleiner deel van de koopsom. Indien het voorbehoud niet gemaakt wordt kan er door jou wel
een taxatie opgedragen worden, maar zal dit te
allen tijde pas plaats kunnen vinden ná
ondertekening van de akte en het verlopen van
de bedenktijd.
Bedenk zelf goed of je dit voorbehoud laat vallen.
In de koopovereenkomst wordt het ver- vallen
van het voorbehoud extra geparafeerd.

Bouwkundige keuring
Bij het maken (en accepteren door de verkoper)
van het voorbehoud van de bouw- technische
keuring werken wij uiteraard mee aan de
keuring.
In principe begeleiden wij het bezoek van de
keurder en mag je hierbij aanwezig zijn. Je bent
vrij in de keuze van de keurder. Er wordt wel een
termijn afgesproken tot wanneer je gebruik kunt
maken van dit voorbehoud. Ook kunnen
inhoudelijke afspraken gemaakt worden ten
aanzien van de toestand van de woning. Indien je
geen bouwtechnische keuring laat uitvoeren
vermelden wij dit expliciet in de
koopovereenkomst. Het niet stellen van het
voorbehoud kan namelijk een essentieel
onderdeel zijn geweest van de acceptatie van
jouw bod door de verkoper.
Ouderdomsclausule
Wanneer een woning ouder is, heeft de woning
niet alle (technische) kenmerken van een
nieuwbouwwoning. Door oudere bouwmaterialen en andere eisen in de bouwperiode
kan het zijn dat een woning bijvoorbeeld minder
goed geïsoleerd is dan een moderne woning.
De ouderdomsclausule is bedoeld om de koper
van een oudere woning erop te wijzen dat hij aan
een oudere woning niet dezelfde eisen mag
stellen als aan een nieuwe woning.

Asbestsclausule
Wanneer er zich asbest bevindt in een woning of
wanneer een woning mogelijk asbest kan
bevatten dan wordt er vaak door de verkoper
gekozen om een zogenaamde asbestclausule op
te nemen in het koopcontract.
Het is mogelijk, met name bij de wat oudere
woningen, dat er asbest gebruikt is dat nog
aanwezig is in de woning. Wanneer je er voor
kiest, al dan niet noodgedwongen, om dit te
verwijderen dan gaat dit gepaard met extra
kosten. Een gespecialiseerd asbestbedrijf zal het
asbest uit de woning moeten verwijderen
volgens de eisen en normen van de milieuwet.
Door een asbestclausule in de woning op te
nemen vrijwaart de verkoper zich van eventuele
aansprakelijkheid en/of kosten indien er
daadwerkelijk asbest wordt aangetroffen en/of
dit verwijderd moet worden.
Dus ook wanneer het de verkoper niet bekend is
dat er asbest gebruik is in de woning (en
bijgebouwen) anders dan te doen gebruikelijk
ten tijde van de bouw, kan de verkoper er voor
kiezen om een asbestclausule op te nemen.
De koper verklaart hierbij bekend te zijn met de
mogelijkheid dat er asbest aangetroffen zou
kunnen worden en vrijwaart hiermee de
verkoper van enige aansprakelijkheid in de
toekomst.

Niet bewoning-clausule
Het kan zijn dat een verkoper niet (recent) in de
woning gewoond heeft. Denk aan een erfgenaam
of belegger. Als dit het geval is kan de verkoper
niet alles van de woning weten.
Met name zaken die pas bij het bewonen aan het
licht komen kan de verkoper dus ook niet
melden. U als koper accepteert dat en dit wordt
vastgelegd met deze clausule.
Waaruit bestaan de kosten koper?
De kosten koper, de naam zegt het al, zijn de
bijkomende kosten voor de koper van een huis.
Zo betaal je 2% overdrachtsbelasting en betaalt
de koper de notariskosten voor het opmaken van
de leveringsakte en de kosten voor het
inschrijven daarvan in de openbare registers.
Naast deze kosten koper, moet je als koper ook
nog rekening houden met kosten voor het
afsluiten van een hypotheek, het op laten stellen
van een taxatierapport en het laten opmaken
van de hypotheekakte door de notaris. Maak je
gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) dan betaal je nog 1% van de
hypotheekbedrag aan aanvraagkosten. In ruil
daarvoor heb je wel een aanzienlijk lagere rente.
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