
TE KOOP

€ 750.000 K.K.

De Hut 8

6273 NA Ingber
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Corio Makelaars

Professionele ondersteuning:

Bij Corio Makelaars B.V. kunt u rekenen op professionele ondersteuning

op het gebied van:

- Aankoop en verkoop van bestaande woningen en bedrijfsmatig o.g.,

zowel in Nederland als in buitenland.

- Aankoop en verkoop van nieuwbouwprojecten & beleggingsobjecten,

zowel in Nederland als in buitenland.

- Taxaties onroerend goed wonen en bedrijfsmatig vastgoed zowel in

Nederland als in België.

- Projectontwikkeling zowel in Nederland als in België.




Openingstijden:

Kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Afspraken in avonden en in weekenden in overleg.




Makelaars / Taxateurs:

De heer L.E.F. Huijts

06-10913713

• Gecertificeerd Recognised European Valuer: registernummer REV-NL/

VBO/2019/8.

• Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Onroerende Zaken

Woningen, registernummer: 03R678SCVM.

• Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Bedrijfsmatig Onroerend

goed, registernummer: BOG 07B678SCVM.

• NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT927646189.

• NRVT Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed,

registernummer: RT927646189.

• Erkend vastgoedmakelaar BIV, erkenningsnummer: 502821 België.




Mevrouw A.M.C.H. Kleinen

06-54965298

• Gecertificeerd Register

Makelaar / Taxateur Onroerende Zaken Woningen, registernummer:

10R1406SCVM.

• NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT156708171.



3De Hut 8, 6273 NA Ingber


De Hut 8

6273 NA Ingber

Inleiding

Te koop: instap klaar goed onderhouden, langdurig verhuurd beleggingspand 620 m². Geheel 
ingericht voor verhuur v.v. van alle vergunningen. Verhuur is mogelijk voor zowel bedrijfs- als 
toeristische doeleinden. Ook te gebruiken als woning met twee appartementen voor B&B.
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Ligging en indeling


Begane grond hoofdhuis:




Entree, hal v.v. plavuizenvloer, moderne meterkast, 2 groepenkasten, 12 groepen, 4 
aardlekschakelaars, slimme elektrameter, aparte groep voor Boiler 120 L (hangt op zolder)  
geheel betegeld toilet, staand met fonteintje.

Grote woonkamer v.v. houten plankenvloer met zithoek met schouw en allesbrander en 
eethoek, eiken balken plafond en deels veldbrand muren. Via openslaande deuren toegang 
overdekt terras ca. 30 m².

Gesloten grote leefkeuken v.v. Novilon vloer en inbouwkeuken bouwjaar 2015 in 
hoekopstelling v.v. combi-oven, koelkast, vaatwasser, inductie kookplaat, rvs afzuigkap.

Houten trap naar verdieping.




1ste Verdieping hoofdhuis:

Overloop v.v. houten vloer.

4 slaapkamers v.v. laminaat waarvan een met muurkast. (Voor 6/7 personen)

Geheel betegelde ruime badkamer, nieuw ligbad, douche, toilet, dubbele wastafel en was 
doorvoer naar kelder.




Toegang grote zolder middels vlizotrap met huurboiler 120 L.
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Ligging en indeling


2 Appartementen gerealiseerd in 2016.




Separate entree straatzijde. Hal met plavuizenvloer, moderne meterkast, brandmeldinstallatie 
met doormelding aan brandweer.




Appartement 1 begane grond:




Woonkamer v.v. Novilon (eigendom huurder) met inbouwkeuken bouwjaar 2016 in rechte 
opstelling v.v. combi-oven, koelkast, vaatwasser , inductie kookplaat, rvs afzuigkap. 
Aansluitend moderne badkamer 2016 met wandcloset, inloopdouche, 2 wastafels, afzuiging.

Tussenverdieping naar 4 slaapkamers. 

Portaal, toegang 4 slaapkamers (Voor 6/7 personen) zonder daglicht, goedgekeurd vanwege 
shortstay. 
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Ligging en indeling


Appartement 2:  1ste verdieping




Woonkamer v.v. Novilon (eigendom huurder) in woonkamer vlizotrap naar bergzolder. Open 
inbouwkeuken in hoekopstelling  bouwjaar 2016 v.v. combi-oven, koelkast, vaatwasser, 
inductie kookplaat, rvs afzuigkap. Aansluitend moderne badkamer 2016 met wandcloset, 
inloopdouche, 2 wastafels, afzuiging.

Tussenverdieping naar 4 slaapkamers (Voor 6 personen) met veluxramen en zonwering.




Kelder:

Betonblok opbouw, waskelder met tegelvloer, huurketel Remeha Volta 2015 voor hoofdhuis, 
wasmachine opstelplaats, aansluitend zeer grote garage voor 6 auto's bereikbaar vanaf 
achtergelegen weg middels brede sectionaalpoort, opstelplaats 2 cv combiketels hr. 2016 
eigendom voor de andere 2 appartementen. Toegang tot carport voor 2 auto’s. Gasmeter 
voor hele pand.

Rokersruimte 28 m² , hobby/fitnessruimte 28 m².




Eerste verdieping

Overloop hoofdhuis voorzien van laminaatvloer.

4 slaapkamers(2 grote, middel en klein)waarvan de grootste een kamerbrede muurkast heeft, 
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Ligging en indeling


Tweede verdieping

Toegang grote zolder middels vlizotrap op de overloop. Opstelplaats boiler. Houten 
verdiepingsvloer. Mogelijkheid realisatie nog 2 slaapkamers. Rest huis betonvloeren.

Rc waarde 5
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Ligging en indeling


Tuin

Aan de rechterzijde ligt een grote verzorgde tuin op het Zuid-Westen met zitkuil en groot 
speelveld ca. 300 m².




Balkon

Via openslaande deuren toegang overdekt terras ca. 30 m².
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Ligging en indeling


Bijzonderheden

Bouwjaar: in 1986 volledig nieuw gebouwd.

Totale bebouwde oppervlakte souterrain, begane grond, overdekt terras, eerste verdieping en 
zolder 790 m².

Verhuurbaar oppervlakte 620 m².

Overdekt terras 30 m².

Zolders 140 m².

Dak geïsoleerd Rc waarde 5, spouwmuren geïsoleerd, grotendeels dubbele beglazing en 
verdiepingsvloer (tussen verdieping)  geïsoleerd.

Gehele pand gedekt met betonpannen.

Twee volledige meterkasten.

Brandmeldinstallatie met doormeldinstallatie aan brandweer. BMI systeem.

Brandblussers gekeurd. Pand geheel brandveilig.

Cai aansluiting, grotendeels thermostaatkranen, binnenkort glasvezelaansluiting.

Allemaal eigen elektra.

Aan de rechterzijde ligt een grote verzorgde tuin op het Zuid-Westen met zitkuil en groot 
speelveld ca. 300 m².

Twee maal in de week komen 2 dames 6 uur schoonmaken voor rekening huurder

Pand is ook via weg achterom bereikbaar.



Overdracht

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1986

Keurmerken Brandveiligheid

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 743 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 790 m²

 

Locatie

Ligging Open ligging

Vrij uitzicht

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 8

Aantal overdekte parkeerplaatsen 6

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Google maps
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Algemeen

Aansprakelijkheid:

Corio Makelaars B.V. heeft met de meeste zorg informatie 
samengesteld doch kunnen we ten aanzien van de juistheid van deze 
gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze informatie, 
noch aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.




Schriftelijkheidsvereiste:

Een overeenkomst tot koop dient schriftelijk vastgelegd te worden.




Koopovereenkomst:

De koopovereenkomst wordt opgesteld volgens model VBO. De keuze 
van de notaris is voorbehouden aan de koper, tenzij verkoper een 
projectnotaris heeft aangesteld.




Ontbindende voorwaarden:

De termijn die gehanteerd wordt voor eventuele ontbindende 
voorwaarden (bijvoorbeeld: financieringsvoorbehoud) is in beginsel 4 
weken na ondertekening van de koopovereenkomst. 




Zekerheidsstelling:

De waarborgsom of bankgarantie bedraagt 10 % van de koopsom. De 
waarborgsom of bankgarantie dient twee weken na het verlopen van de 
ontbindende voorwaarden gestort te zijn jegens de betrokken notaris. 
Indien er geen sprake is van ontbindende voorwaarden, zal het bedrag 
binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst moeten 
worden gestort op de derdenrekening. Over de waarborgsom dan wel 
bankgarantie wordt door de verkoper geen rente vergoed.




Energielabel:

De verkoper is verplicht om bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering 
van gebouwen een energielabel ter beschikking te stellen aan de koper. 
Een geldig definitief energielabel dient bij het transport van het 
verkochte aan koper overhandigd te worden. 




Onderzoeksplicht van de koper: 

De koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een 
bouwkundig onderzoek te (laten) verrichten van het verkochte, teneinde 
een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.  



Corio Makelaars B.V.

Sint Gerlach 19 A


6301 JA Valkenburg

043-3628050


info@coriomakelaars.nl


