
ZOOM 33
ZWOLLE

VRAAGPRIJS € 500.000 K.K.

Prachtige 2-onder-1-kap woning, rondom in het groen





AAN EEN RUSTIGE STRAAT EN GEMEENTEGROEN GELEGEN 2-ONDER-1-KAP 
WONING MET GARAGE

In de populaire wijk AA-landen vind je deze ruime 2-onder-1-kap woning. Het 
huis staat rondom in het groen, doordat zich naast het huis een groenstrook 
en aan de achterkant een park bevindt. De woonkamer is mooi licht door de 
grote raampartijen, waaronder een zijraam. De keuken heeft een lichte 
inrichting met een een groot raam boven het werkblad. Op de 1e verdieping 
zijn er 3 royale slaapkamers en een badkamer. De zolderverdieping is mooi 
ruim met momenteel een overloop en 1 slaapkamer. Hier zou je echter ook 
prima 2 slaapkamers kunnen realiseren.




MIDDEN TUSSEN GROEN EN TOCH SNEL BIJ WINKELS EN CENTRUM




De wijk Aalanden staat bekend om haar parken en watertjes. Een prachtig 
groene wijk. Ideaal voor bijvoorbeeld een gezin met kinderen, aangezien er 
een leuke speeltuin en een park vlakbij te vinden zijn. Daarnaast zijn er 
meerdere basisscholen, voortgezet onderwijs en kinderopvang in de buurt. 
Verder vind je dichtbij winkelcentrum Dobbe met meerdere supermarkten 
en speciaalzaken. Qua bereikbaarheid is dit ook een topplek, aangezien je 
binnen 5 minuten bij oprit Noord van de A28 bent.




INDELING:




* Entree/hal met garderobenis, meterkast en toiletruimte met W.C. en 
fonteintje

* Lichte woonkamer met parketvloer en zijraam

* Poggenpohl keuken met inductie kookplaat, afzuigkap, combi-oven, 
koelkast, vrieslades, vaatwasser, plintverwarming en close in boiler




1E VERDIEPING:

* Overloop met vaste kast

* 3 royale slaapkamers, waarvan 1 met kasten voorzien van een schuifwand 
en 1 met vaste kasten en wastafel

* Badkamer met douche, ligbad, W.C., wastafel en wasmachine-aansluiting




ZOLDERVERDIEPING:

* Ruime overloop met C.V.-installatie en bergruimte (eventueel ruimte voor 



* Grote slaapkamer met wastafel en bergruimte achter de knieschotten




BUITEN HET HUIS:

* Grote garage/berging van 24 m²

* Diepe achtertuin met vijverpartij




KENMERKEN:

* Bouwjaar: 1973

* Gebruiksoppervlakte wonen: 134 m²

* Inhoud: 460 m³

* Oppervlakte garage/berging: 24 m²

* Perceelgrootte: 271 m²

* Isolatie: muur- en vloerisolatie (2018) en grotendeels dubbele beglazing

* Energielabel: C (geldig tot 21-09-2032)

* Dakgoten voor en achter vervangen (2018)

* Dak garage/berging vernieuwd (2020)

* Buitenzonwering: aan de voor- en achterkant een knikarm zonnescherm









KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

Gas € 191,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1973

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 271 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 134 m²

Inhoud 460 m³

Oppervlakte externe bergruimte 24 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

0,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Noord-oost

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja



KENMERKEN
Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas Kompakt HR

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Elektrische verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

































PLATTEGROND BEGANE GROND



PLATTEGROND 1E VERDIEPING



PLATTEGROND ZOLDERVERDIEPING



PLATTEGROND GARAGE/BERGING



KADASTER



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver X

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen (boven blijven achter, beneden gaan mee) X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

LIJST VAN ZAKEN



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. 





INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Carry van Bruggenstraat 10 | 8023 CL | Zwolle



 038-4550266 | info@bakkervanduren.nl | bakkervanduren.nl


