
Sfeervol 
jaren '30 

huis

De Genestetstraat 66
8023 BG  Zwolle

Vraagprijs € 495.000 K.K.

038-4550266

info@bakkervanduren.nl

bakkervanduren.nl



De Genestetstraat 66
8023 BG Zwolle

Woonoppervlakte 112 m²
Perceeloppervlakte 132 m²

Inhoud 397 m³
Bouwjaar 1938

Energielabel C

Vraagprijs € 495.000 K.K.



Zie je jezelf 
hier al 
zitten?

Omschrijving
SUPER SFEERVOL EN GEMODERNISEERDE JAREN '30 HUIS IN DE WIJK WIPSTRIK MET ENERGIELABEL C

Dit prachtige huis is instapklaar. Op veel vlakken is het gemoderniseerd, met behoud van de authentieke stijlelementen uit 
de jaren '30. Een lichte woonkamer met erker, paneeldeuren en openslaande deuren naar de tuin. Er is een luxe, open 
keuken met spoeleiland. Er zijn 4 slaapkamers en een extra kamer op zolder, die in gebruik is als was- en sportruimte. 
Bovendien heeft de zolder het huis nog een vliering/bergzolder. En het huis heeft een zonnige tuin op zuidoosten met een 
ruime stenen berging.




BOUWBEDRIJF BREDERO IN DE WIPSTRIK 

De meeste huizen in dit deel van de wijk Wipstrik zijn gebouwd door Bouwbedrijf Bredero. Heel herkenbaar aan de in de 
erker gemetselde driehoek met de drie letters B op de hoekpunten. Het bedrijf werkte in die jaren samen met de bekende 
architect Gerrit Rietveld, hetgeen je in de stijl van de huizen zo hier en daar terug kunt vinden. 




CENTRAAL WONEN IN EEN WIJK DIE ALLES HEEFT 

In dit deel van de wijk Wipstrik vind je de typische jaren dertig sfeer met stijlvolle huizen en gezellige pleintjes. Het mooie 
en monumentale openluchtzwembad bevindt zich bijna in de achtertuin. Op steenworp afstand vind je 3 verschillende 
basisscholen, speelplekken, kinderopvang, een buurtsuper en belangrijke uitvalswegen. Als je op de fiets stapt, ben je 
binnen 10 minuten in de binnenstad, daarnaast fiets je binnen 5 minuten fiets heerlijk 'buiten' tussen de weilanden. 




INDELING: 

KELDER: 

* Provisiekelder 




BEGANE GROND: 

* Entree, trap en toegang tot de toiletruimte en kelder 

* Lichte woonkamer met erker, openslaande deuren naar de tuin en eiken vloer 

* Open keuken met spoeleiland en inbouwapparatuur, zoals 4 pits inductiekookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser, 
koelkast en vrieslades




1E VERDIEPING: 

* Overloop met originele paneeldeuren 

* Badkamer met hangende W.C., douche, wastafel en toegangsdeur naar het balkon 

* 3 strak afgewerkte slaapkamers, waarvan 2 met vaste kasten

 

2E VERDIEPING:   

* Voorzolder met groot Velux dakraam 

* Grote, lichte zolderkamer dankzij 2 dakkapellen. Beide hebben elektrische rolluiken. De slaapkamer heeft een 
wastafelmeubel, laminaatvloer en veel wandcontactdozen (laag tegen de wanden) 

* Kamer met wasmachine-opstelling en C.V.-installatie 

* Achter de knieschotten bevindt zich veel bergruimte 




VLIERING: 

* Bergruimte, bereikbaar via een vlizotrap 




KENMERKEN: 




Koken en 
kletsen

* Bouwjaar: 1938 

* Inhoud: 397 m³  

* Woonoppervlak: 112 m²  

* Perceeloppervlak: 132 m²

* Onderhoud: binnen en buiten goed 

* Isolatie: alles dubbel glas (behalve de voordeur), dak- en vloerisolatie 

* Verwarming en warm water via Nefit C.V.-ketel (2015) 

* Tuin: voor- en achtertuin. De zonligging van de achtertuin is het Zuid-Oosten. Er hangt een knikarm zonnescherm boven 
de openslaande deuren. 

* Achterom en een stenen berging met elektra, water-aansluiting en lichtkoepel







































Plattegrond

begane 
grond



Plattegrond

1e 

verdieping



Plattegrond

zolder



Plattegrond

vliering



Plattegrond

kelder



Plattegrond

berging



Lijst van 
zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Screens X

Rolluiken voor en achter 2e etage X

Zonwering buiten achter X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails begane grond, 1e etage X

Gordijnen begane grond, 1e etage X

Rolgordijnen begane grond, 1e etage X

Vitrages 1e etage X

Jaloezieën/lamellen begane grond X

 



Lijst van 
zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum 1e etage/
begane grond

X

Laminaat 2e etage X

Eikenhouten vloer begane grond X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Quooker X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron (los) X

Inductie kookplaat X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 



Lijst van 
zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

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

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



Kadastrale 
kaart



Locatie 

op de 

kaart



EN DAN NOG EVEN DIT………………………. 

 

OVEREENSTEMMING 

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken, zoals het aankoopbedrag, de 

leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken, dan 

noem je dat de overeenstemming. De overeenstemming legt de verkopende makelaar vast in de 

koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de 

koop tot stand. De ontbindende voorwaarden zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. De koper en 

de verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat 

de koopovereenkomst wordt opgemaakt. 

KOOPOVEREENKOMST 

Na de overeenstemming worden alle afspraken vastgelegd in de model koopovereenkomst voor een 

bestaande eengezinswoning (model 2021). Deze is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, VastgoedPRO, VBO Vereniging van makelaars 

en taxateurs, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Voor de aan- en verkoop van een huis 

gelden de algemene voorwaarden van VBO. Lees voor het uitbrengen van een bieding en het sluiten 

van een koopovereenkomst deze voorwaarden goed door. 

BEDENKTIJD 

Als de verkoper en koper hebben getekend en de koper de kopie daarvan heeft ontvangen, heeft de 

koper wettelijk 3 dagen bedenktijd. De koper heeft dus 3 dagen de tijd om nog eens rustig te 

overdenken of hij of zij de aankoop definitief wil maken. In deze dagen is de koper vrij om nog af te 

zien van de aankoop van het huis, zonder opgaaf van redenen. De bedenktijd begint de dag nadat de 

koper een kopie ontvangt van de koopovereenkomst, die door de verkoper als de koper ondertekend 

is. De bedenktijd kan langer duren dan 3 dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld in de algemene termijnenwet. 

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE 

Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de koopovereenkomst, een 

waarborgsom/bankgarantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom worden 

verlangd. Doorgaans wordt de bankgarantie gesteld binnen enkele dagen na het verloop van het 

financieringsvoorbehoud. Indien er geen financieringsvoorbehoud is opgenomen, wordt de datum 

voor het storten van de waarborgsom, of stellen van de bankgarantie op ongeveer 4 weken gezet. 

Voor een garantieverklaring berekent de bank een vergoeding. 

ONDERZOEKSPLICHT 

De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. 

BOUWTECHNISCHE KEURING 

De koper kan het huis laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau en/of aanvullend 

onderzoek te laten uitvoeren, om eventuele bouwkundige gebreken te laten vaststellen. De kosten 

hiervoor komen voor rekening van de koper. 





Jouw 
makelaar

Carry van Bruggenstraat 10

8023 CL  Zwolle
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