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Wow! Modern, goed ingedeeld 3-kamer appartement met zonnig balkon en een  berging 
op dezelfde verdieping. Dit keurig afgewerkte en instapklare appartement ligt op de 
tweede verdieping van een verzorgd appartementencomplex met lift. Het is dus geschikt 
voor jong en oud. Maak nu een afspraak. Wij laten je de woning graag zien.

De ligging:
Super! Op een leuke locatie aan het oppenhemplein. Op loopafstand tref je vele 
winkelvoorzieningen als “familie van Rijk” voor je delicatessen of een cadeautje maar ook 
de AH voor je dagelijkse boodschappen.

Er zijn meerdere restaurantjes als “Satriale’s” of “The foodclub” en diverse opties voor 
openbaar vervoer (o.a. station Zuilen). Het groene  “Julianapark” is nog geen 5 minuten 
lopen. De binnenstad en het Centraal Station liggen op slechts 5 minuten fietsen en 
diverse uitvalswegen zijn snel te bereiken. 
 
Begane grond:
Afgesloten portiek met intercominstallatie, brievenbussen, trappen en in 2017 geheel 
vernieuwde lift naar de verdiepingen.

Tweede verdieping:
Hal; meterkast met opstelplaats voor cv-ketel. Ruimste slaapkamer met vaste kast; 
kleinere slaapkamer; badkamer voorzien van douche, wastafel en opstelplaats 
van wasmachine. Het appartement heeft een lichte woonkamer met open keuken 
die de afgelopen jaren goed is bijgehouden en gedeeltelijk voorzien van nieuwe 
inbouwapparatuur. Het fijne balkon met veel zon en aantrekkelijk uitzicht over de levendige 
Amsterdamsestraatweg, is ruim genoeg om comfortabel te kunnen zitten en eten. 

Kijk voor de afmetingen op de plattegronden. Ondanks de uiterste zorg die zowel makelaar 
als opdrachtgever aan de tekst en plattegronden besteden kunnen hier geen rechten aan 
ontleend worden en zijn deze voor informatieve doeleinden. U bent van harte welkom om 
de woning te komen bezichtigen.  

Steekwoorden:
• Het appartement heeft veel lichtinval door de grote raampartijen; 
• Met handige en ruime berging op dezelfde verdieping;
• De woonkamer en keuken zijn voorzien van een mooie houten vloer; 
• Verwarming en warm water middels cv-ketel (circa 2013);
• Actieve en gezonde VvE, de servicekosten zijn circa € 162,19 per maand;  
• Ook geschikt voor senioren, gelijkvloers en voorzien van lift; 

• Oplevering in overleg.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Oppenheimpln 1 C
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 oktober 2019
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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Lijst met roerende zaken, behorende bij

Object: Oppenheimplen 1 C

Datum:

ROERENDE ZAKEN

Exterieur:

overnam
e

blijft achter

gaat m
ee

n.v.t. Warmwatervoorziening / CV:

overnam
e

blijft achter

gaat m
ee

n.v.t.

tuinaanleg / (sier)bestrating / geiser x

beplanting / erfafscheiding cv, type: Intergas HR keter x

vijver x close-in-boiler x

buitenverlichting x thermostaat x

tuinhuisje / buitenberging x kachels, aantal: ___ x

Veiligheid / Alarm: Isolatievoorzieningen:

veiligheidssloten x voorzetramen x

alarminstallatie x radiatorfolie x

Rolluiken / Zonwering: Keukenblok + kastjes:

rolluiken buiten voor x kastjes x

rolluiken buiten achter x

zonwering binnen voor x (Inbouw)apparatuur, te weten:

zonwering binnen achter x Oven x

Vaatwasser x

Jaloezieën / Lamellen: Koelkast x

begane grond x

eerste etage x

tweede etage x

Rolgordijnen:

begane grond x

eerste etage x

tweede etage x In- / Opbouwverlichting:

inbouwverlichting / dimmers / keuken x

Gordijnrails: inbouwverlichting / dimmers / ___ x

begane grond x opbouwverlichting x

eerste etage x

tweede etage x Sanitaire voorzieningen:

wastafels, aantal: 2__ x

Gordijnen: badkameraccessoires x

begane grond x toiletaccessoires x

eerste etage x veiligheidsschakelaar wasautomaat x

tweede etage x

Vitrage:

begane grond x

eerste etage x (Losse) Kasten / Planken:

tweede etage x losse kast(en), aantal: ___ x

losse horren / rolhorren x boeken- / legplanken x

Inbouwkast slaapkamer x

Kast berging x

Vloerbedekking / Linoleum:

begane grond x

eerste etage x

tweede etage x

Parket / Laminaat / Kurk:

begane grond x

eerste etage x

tweede etage x Overige zaken:

Open haard met toebehoren: Kast berging

open haard met korf x

toebehoren t.b.v. open haard x

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar waarvan 

eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 

huurcontracten zijn over te nemen (bijvoorbeeld: keukens, open 

haarden, cv-ketels, kozijnen, boilers, geisers) te weten:

x

1 Paraaf verkoper: Paraaf koper:      



Woonlasten in Utrecht 

Huisvestingsvergunning 
per 1 januari 2015 is het niet meer verplicht om een huisvestingsvergunning voor bestaande en 
nieuwbouw koopwoningen aan te vragen in de gemeente Utrecht.informatie verkrijgbaar bij: 

Woningnet, Beneluxlaan 2 in Utrecht 
www.woningnet.nl 
Tel. 0900-2023072 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschapsheffing 
Het waterschap heeft er voor gekozen om haar heffingen in onderdelen te verdelen 

1. Watersysteemheffing:
Tarief @ € 76,11 per woonruimte (ingezetenen)
Tarief @ 0,041% over de WOZ-waarde (onroerende zaak)

2. Zuiveringsheffing:
Tarief @ € 65,80 per vervuilingseenheid

3. Verontreinigingsheffing:
Tarief @ € 65,80 per vervuilingseenheid.

Bij eenpersoonshuishoudens wordt 1 vervuilingseenheid aangeslagen. Bij een meerpersoons-
huishouden word je aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden. 

informatie vraag je op bij: 
De Stichtse Rijnlanden, Poldermolenweg 2 in Houten 
Postbus 550, 3990 GJ  Houten 
www.hdsr.nl 
Tel. 030-6345700 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Afvalstoffenheffing 
Aanslag per perceel @ € 266,00 per jaar. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rioolrecht  
Aanslag per woning @ € 214,49 per jaar. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onroerende Zaak Belasting 
Deze belasting wordt geheven over de waarde in het economisch verkeer. De percentages zijn bij: 

Woningen:      
Eigenaarsheffing 0,0833 %    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parkeervergunningen 
Gaan per gebied. de kosten per gebied bedragen: 

gebied A1: € 85,71 

gebied A2: € 37,68 (eerste vergunning)  
gebied A2: € 75,34 (tweede vergunning) 

gebied B1: € 25,14 (eerste vergunning) 
gebied B1: € 50,28 (tweede vergunning) 

Informatie vraagt je op bij: 
Stadskantoor 
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht 
www.Utrecht.nl 
14030 (telefoonnummer)



Verkoopbegeleiding 

Verkocht....Wat betekent dat? 
Regelmatig zie je een 'TE KOOP' bord van Van den Hoorn makelaardij met daar doorheen een sticker 
met 'VERKOCHT'. Dit betekent dat Van den Hoorn Makelaardij een verkoper succesvol heeft begeleid 
bij de verkoop van een nieuwe woning. De verkoper is daar zo tevreden over dat daarvoor best 
reclame gemaakt mag worden!  

Verkoopbegeleiding duur?......Welnee! 
Zeker niet als u nagaat dat in onze volledige dienstverlening altijd een fotograaf is inbegrepen om uw 
woning zo mooi mogelijk op funda te presenteren en al onze offertes inclusief BTW zijn. 

Verkoopbegeleiding, waarom?
Het kopen van een woning vereist deskundigheid en ervaring. Voor ons is het dagelijks werk, maar 
voor de meesten een belangrijke stap die maar 2 of 3 keer in het leven wordt gemaakt. Stel dat je 
tegen die aspirant-koper aanloopt, wat staat er dan te gebeuren? Wat moet je vinden van bieding, 
hoe moet je onderhandelen, wat zijn de valkuilen en hoe zet je vervolgens de afspraken in de 
definitieve overeenkomst op papier? Wij helpen u graag! 

De 10 redenen om Van den Hoorn Makelaardij als verkoopmakelaar in te schakelen! 
1. Veiligheid
2. Zekerheid
3. Risicobeperking
4. Laagste koopsom
5. Onderhandelen

6. Tijdswinst door uitbesteden
7. Gemak
8. Snellere verkoop
9. Meer panden om uit te kiezen
10. Procesbegeleiding

Vrijblijvend met ons kennismaken 
Vooruitlopend op de Van den Hoorn Makelaardij Verkoopbegeleiding kunt u uiteraard kennis met ons 
maken.   

Tenslotte 
Jarenlange ervaring op de lokale en regionale woningmarkt en de inbreng van onze deskundigheid 
staan garant voor succesvolle verkoopbegeleiding. Zeker als u weet, dat wij verkoopopdrachten 
gemiddeld binnen 2 à 4 maanden succesvol afronden. Met de ervaring die wij in huis hebben kunnen 
we doeltreffend handelen, en dat maakt het verschil. Als een van de weinige kantoren zorgen wij er 
voor dat de aspirant zoekers die bij ons bekend zijn al informatie krijgen nog voordat deze op Funda 
en andere sites verschijnt. Ons team gaat graag voor u aan de slag! 

De verkoopmakelaar 
Een VBO-makelaar werkt bij de transactie van een huis nooit voor twee partijen tegelijk. Dat zou 
namelijk niet correct zijn. Afhankelijk of u een makelaar nodig heeft voor het kopen of verkopen van 
een huis, spreken we van een aankoopmakelaar of verkoopmakelaar. Natuurlijk kan een VBO-
makelaar de ene keer aankoopmakelaar zijn en de andere keer verkoopmakelaar. Want zowel van 
aankoop als verkoop heeft hij veel verstand. Maar hij zal dit dus nooit doen bij één en hetzelfde huis. 



Aankoopbegeleiding 

De huidige markt heeft voor u als koper veel voordelen. Zo is er keuze uit een groot aanbod 
dat, vaak, ook nog eens redelijk is geprijsd. Helaas valt het toch niet mee om net dat ene 
huis te vinden dat aan al uw wensen voldoet. Heeft u het dan gevonden dan is de kans groot 
dat er andere kapers op de kust zijn. Voor een unieke woning  en koopjes moet je immers 
vooraan staan en snel kunnen handelen. 

Valt u met uw neus in de boter en bent u wel de enige gegadigde, bent u dan wel zeker van 
uw zaak? Bent u in staat om te beoordelen wat een woning werkelijk waard is? Iedere wijk 
heeft zijn eigen prijzen, die bovendien van straat tot straat verschillen. Is emotie niet uw 
grootste raadgever? Heel begrijpelijk, maar u loopt daardoor het risico dat u te veel betaalt. 
Daarnaast moet u opboksen tegen de makelaar van de verkoper, een ervaren man of vrouw 
gepokt en gemazeld in de praktijk. Bent u daar wel tegen opgewassen? 

Enkele vragen die u zult moeten beantwoorden. Hoe is het de bouwkundige staat? Wat mag 
er binnen het vigerende bestemmingsplan? Welke voorwaarden zijn er bij de erfpacht? Is de 
erfpacht afgekocht? Zijn er erfdienstbaarheden? etc. etc. etc.? U zult niet de eerste 'doe het 
zelver' zijn die belangrijke zaken over het hoofd ziet. 

'Doe het zelven' om kosten te besparen is verkeerde zuinigheid. Wat u denkt te besparen 
aan makelaarskosten geeft u in veelvoud uit als u te duur koopt of geconfronteerd wordt 
met bouwkundige en/of juridische problemen. 

De voordelen bij Van den Hoorn makelaardij als een aankoopmakelaar. 
Vanaf slechts EUR 2.420,- incl. btw kunt u op ons rekenen als uw aankoopmakelaar 
in Utrecht en regio.  
No cure, no pay. U bent ons niets verschuldigd zolang succes uitblijft.  
U speelt op zeker, zodat u niet te veel betaalt en geen kat in de zak koopt met alle 
problemen van dien.  
Geen risico; een aankoopopdracht aan ons pakt nooit slecht uit.  
U betaalt pas bij succes en u kunt stoppen wanneer u maar wilt zonder een cent te 
betalen en zonder gedoe.  



Uw tien vragen over bezichtigingen, onderhandelingen, koopovereenkomsten en 
meer. Lees deze informatie goed door, zo voorkomt u teleurstellingen. 

  
1. 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 aangeven 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. 
 
2. 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 mensen met 
belangstelling vertellen dat hij, zoals dat heet, 
'onder bod' is. Een belangstellende mag dan wel 
een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen 
antwoord op tot de onderhandeling met de eerste 
geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen 
mededelingen doen over de hoogte van biedingen. 
Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. 
 
3. Kan verkoper de vraagprijs van een woning 
tijdens de onderhandeling verhogen? 
Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een 
uitnodiging is tot het doen van een bod en de 
verkoper kan ook besluiten de vraagprijs te verlagen 
of te verhogen. 
 
4. Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens worden over de 
belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn 
bijvoorbeeld de prijs, de opleveringsdatum en de 
ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende 
makelaar de afspraken schriftelijk vast in de 
koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een 
belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet 
automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u 
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 ook eens zijn over aanvullende 
afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de 
koopakte wordt opgemaakt. 
 
5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 
de woning dan aan mij verkopen? 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het 
hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald 
dat de vraagprijs wordt gezien als een uitnodiging 
tot het doen van 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. 
  
 
 

6. Mag een makelaar tijdens de 
onderhandeling het systeem van verkoop 
wijzigen? 
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. De makelaar kiest 
vervolgens bijvoorbeeld voor een 
inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een 
gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. 
 
7. De makelaar vraagt een 'belachelijke' hoge 
prijs voor een woning. Mag dat? 
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.  
 
8. 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. 
 
9. 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. 
  
10. Zit de makelaarscourtage in de 'kosten 
koper'? 
Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten 
die de overheid 'hangt' aan de overdracht van een 
woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de 
kosten van de notaris voor het opmaken van de 
leveringsakte en het inschrijven daarvan in de 
registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt 
om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf 
met de makelaar afrekenen voor deze dienst 
(makelaarscourtage). De makelaar dient bij de 
verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet 
van de koper. Het kan daarom eveneens voor de 
koper van belang zijn een eigen makelaar in te 
schakelen. 



Van den Hoorn makelaardij 
 
Maatwerk is het specialisme bij Van den Hoorn Makelaardij: een passend jasje voor iedereen! Onze 
diensten zijn afgestemd op jouw wensen. Dit betekent onder meer dat je ons op ieder moment, in 
welke fase van aan- of verkoop dan ook, kunt inschakelen. Of je ons nu voor deeldiensten 
inschakelt of voor het hele traject. Wij waarborgen maximale persoonlijke aandacht en 
dienstverlening. 
 
Waar anderen een huis zien als een "stapel stenen" zijn wij juist op zoek naar een stuk beleving. 
Professioneel met een flinke scheut passie en een shot enthousiasme dat is "makelen" in ons 
woordenboek. Wij zijn dan ook meer dan een makelaar en veel van onze tevreden klanten zien ons als 
"wooncoach". Zij nemen contact met ons op bij algemene vragen als zij al jaren met plezier ergens 
wonen of als ze klaar zijn voor de volgende stap in de wooncarrière.  
 
Verkoopbegeleiding: 
De kogel is door de kerk............je of jullie hebben besloten om je woning te verkopen. 
Vanzelfsprekend wil je het verkoopproces zo soepel mogelijk laten verlopen en tegen de beste prijs. 
Door onze ervaring weten wij dat de verkoop van je woning, zowel emotioneel als financieel, een 
ingrijpende gebeurtenis is. Wij staan je bij in alle belangrijke stappen die moeten worden genomen. 
Goede begeleiding door een deskundige is van belang zodat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Vaak is 
waardeadvies de eerste stap met als vervolg de optimale vraagprijs die wij samen met jou vaststellen 
en de de beste aanpak voor de verkoop van je woning te bespreken. 
 
Aankoopbegeleiding 
Je gaat het gewoon doen! Ja, je gaat verhuizen. Jij wilt die woning die op je lijf geschreven is en 
vanzelfsprekend ga je daar niet teveel voor betalen. Hierbij kunnen wij je goed adviseren. Je staat 
voor waarschijnlijk de grootste aankoop in je leven en je wel wilt weten wat je koopt.  
Van den Hoorn Makelaardij helpt je graag stap voor stap op de goede weg. Wij weten als geen ander 
de weg en kennen de mooiste plekjes in zowel de stad als de omgeving. Wij vinden samen met jou de 
woning waar jij je thuis voelt. De meeste mensen maken gebruik van onze volledige dienstverlening, 
maar je kunt er ook voor kiezen om ons voor bepaalde stappen in te schakelen. De keuze is aan jou! 
 
Taxaties 
Of je nu een taxatierapport nodig hebt voor de financiering van je net aangekochte woning of je wilt 
een taxatierapport om de nalatenschap te regelen wij zijn je graag van dienst! 
Bij Van den Hoorn Makelaardij ben je aan het juiste adres voor erkende kwaliteitsrapportages tegen 
concurrerende tarieven. Als gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur aangesloten bij VBO, NWWI 
en SCVM mag je van ons betrouwbaar, ervaren en de benodigde kennis van zaken.   
 
Biedadvies 
Sinds je vrijuit op internet in het aanbod van woningen kan duiken lijkt het verleidelijk om zónder 
makelaar te kopen. En waarom niet?! Omdat de woningmarkt voor jouw nog steeds ondoorzichtig is! 
Wij als professional staan heel anders in die markt dan jou als koper. Daarom hebben wij ons product 
"Biedadvies" ontwikkeld. Nadat je de woning van je dromen heeft gezien maak je een afspraak met 
ons. Wij nemen de woning voor je op en bepalen de waarde. Daarna geven wij je het advies voor een 
openingsbod en binnen welke marge je 't beste kunt aankopen. Wilt je duizenden euro’s besparen? 
Wil je weten waar je aan toe bent? Wij maken het duidelijk voor slechts € 199,= incl. BTW 
 
Tevredenheid 
Wij staan open voor opbouwende kritiek. Dit hoeft zich niet te beperken tot hoe de bezichtiging is 
gegaan maar ook hoe je te woord bent gestaan, verstrekte informatie, creatief meedenken etc. Laat 
ons je mening weten op info@vandenhoornmakelaardij.nl  



Uw notities....

- De pluspunten van de woning:

- De minpunten van de woning:

- Er is wel / geen bouwkundig rapport aanwezig

- Het onderhoud van de woning is goed / matig/ slecht
Toelichting en aandachtspunten:

- Het onderhoud van de schuur /berging is goed / matig / slecht
Toelichting en aandachtspunten:

- Het onderhoud van de garage goed / matig / slecht
Toelichting en aandachtspunten:

- De indruk van de tuin / het balkon is goed / matig / slecht
Toelichting en aandachtspunten:

- De ligging van de woning is goed / matig / slecht
Toelichting en aandachtspunten:

- De vraagprijs is redelijk / goed / hoog in verhouding tot de kwaliteit
Toelichting en aandachtspunten:

- Voorziening nabij de woning:
- 
- 
- Overige opmerkingen:



Bessemerlaan 113
3553 GC Utrecht

Tel: (030) 27 154 48
Mob: (06) 20 54 67 30

www.vandenhoornmakelaardij.nl
info@vandenhoornmakelaardij.nl

Emile van den Hoorn
register makelaar   taxateur o.z.

van den hoorn 

       Goed gevoel.

m    a    k    e    l    a    a    r    d    i    j

©
 w

w
w.m

akelaarsfolders.nl




