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> Kenmerken
Woonoppervlakte



 158m²




Perceeloppervlakte


 435m²




Inhoud


 676m³




Energielabel


 F

> Omschrijving
NU IN PRIJS VERLAAGD! VRIJSTAAND WONEN met GARAGE voor de PRIJS 
van een 2-onder-1-kap? Deze royale vrijstaande woning met 4 RUIME 
SLAAPKAMERS en een ruime aangebouwde garage op een royale 
HOEKKAVEL van 435m² eigen grond. De woning is met zorg onderhouden 
en met plezier bewoond maar verdient een moderniseringsslag. De oprit is 
geschikt voor meerdere auto's. De garage is zelfs voorzien van een 
smeerkelder. De tuin is gezellig ingericht en heeft voldoende zon rondom. 
En het handige tuinhuis (2014) maakt het geheel compleet. Het huis heeft 
een groot balkon en staat aan de mooie brede centraal gelegen Parklaan 
die gezellig oogt door de vele grote bomen. Het huis met de voordeur aan 
de Tulpenstraat staat in een rustige buurt en heeft een afgeschermde tuin, 
met meerdere terrassen, waardoor het mede door de hoekkavel van 435 
m2 veel privacy biedt. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 oktober 2022
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Borger
B
9921

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.

Uw referentie: Regio Makelaar Groni



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

 



 

BELANGRIJKE INFORMATIE  
  
Een huis kopen doet je niet elk jaar. Wij gaan ervan uit dat je, vóórdat je een bod uitbrengt op de woning, onderzoek 
hebt verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor jou in het bijzonder van belang zijn bij het nemen van 
jouw aankoopbeslissing. Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze informatie, het inwinnen van informatie 
bij de gemeente en een onderzoek naar jouw financiële mogelijkheden. Verzeker jezelf ervan dat alle voor jouw 
belangrijke zaken ter sprake komen. Schroom niet ons om tekst en uitleg te vragen over de woning en de te volgen 
procedure. Vaak is het verstandig je te laten vertegenwoordigen door een makelaar, die jouw belangen in het 
aankoopproces behartigt.  
 

Ná de bezichtiging  
Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen het daarom zeer op prijs als jij jouw 
bevindingen binnen enkele dagen na bezichtiging aan ons kenbaar maakt.  
  

Het uitbrengen van een bod  
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar vermeld ook: 
- de gewenste datum van aanvaarding  
- eventuele overname roerende zaken  
- eventuele ontbindende voorwaarde(n)  
N.B. Over ontbindende voorwaarde(n) moeten partijen het eens zijn vóór of tijdens de (mondelinge) koop. Als bieder krijgt je niet 
automatisch een ontbindende voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. Je dient dit expliciet bij jouw bod te vermelden. De 
termijn voor een ontbindende voorwaarde voor financiering is ca. 4 à 6 weken vanaf de mondelinge overeenkomst. 
  

Onderzoeksplicht  
De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. 
Verkoper staat in voor de afwezigheid van gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij deze bij koper kenbaar waren op 
het moment dat de koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid van andere (verborgen) gebreken hoeft verkoper in 
beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust bij de koper. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld om 
voorafgaande aan de aankoop het nodige onderzoek te doen. Het al dan niet gebruik maken van een bouwkundige keuring wordt 
vastgelegd in de koopovereenkomst.  
 

Bedenktijd  
Indien koper en verkoper het over alle hierboven genoemde zaken eens zijn, is de overeenkomst in beginsel rond. Voor de 
rechtsgeldigheid van de overeenkomst moet deze schriftelijk worden vastgelegd. Na overhandiging van de door beide partijen 
ondertekende akte aan de koper begint de volgende dag om 00.00 uur ’s morgens voor de koper een bedenktijd van drie dagen. 
 

Notaris keuze 
De notariskeuze is aan de koper. 

  
Meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties  
Een makelaar is wettelijk gehouden aan de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.  

  
Lijst van zaken  
Bij de koopakte behoort een lijst waarop zaken staan die bij de koop zijn inbegrepen. Voor zover deze lijst bij deze documentatie is 
gevoegd, is deze onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.  

  
Documentatie  
Onze documentatie is met zorg samengesteld. Dit geldt tevens voor de vermelde maten m.b.t. woon- / gebruiksoppervlakte inhoud 
etc. en kunnen afwijken van de werkelijke maten, gemeten volgens meetinstructie NEN2580. Wij, noch de verkoper(s), kunnen geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid. 
 

Algemene voorwaarden 
Op al onze uitingen, diensten en serviceverlening zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van toepassing.  
 



 

 

Belangrijke clausules koopovereenkomst: 
 

In de door ons opgestelde koopovereenkomsten worden standaard de 
volgende clausules opgenomen (tenzij anders overeengekomen): 
 
Bankgarantie of Waarborgsom 
Dit dient tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper en zal worden opgenomen in de koopovereenkomst. 
De koper dient uiterlijk op de gestelde datum, nadat de termijn van voorbehoud van financiering is verstreken, een bankgarantie of 
waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom bij de notaris te overleggen c.q. storten. Zodra de koper aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan en de juridische levering is voltooid, zal de notaris de bankinstelling berichten dat de bankgarantie kan vervallen of zal 
de notaris de waarborgsom met de koopsom verrekenen. Wanneer de bankgarantie/waarborgsom niet binnen deze termijn bij de 
notaris is ontvangen, dan kan de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden. 
 

Meetinstructie NEN2580 
Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht. In afwijking hiervan komen partijen 
het volgende overeen: Verkoper(s) en diens makelaar wijzen de koper hiermee op het feit dat vermelde maten m.b.t. woon- / 
gebruiksoppervlakte inhoud etc. kunnen afwijken van de werkelijke maten, gemeten volgens meetinstructie NEN2580. Koper(s) 
vrijwaren verkoper(s) en diens makelaar van iedere aansprakelijkheid dienaangaande. 

 
Ouderdomsclausule 
Koper verklaart bekend te zijn met de ouderdom van de woning en de bijgebouwen. De eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld 
mogen worden liggen aanzienlijk lager dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper de kwaliteit er van gegarandeerd heeft, staat hij 
niet in voor o.a. de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, evt. afwezigheid van 
ongedierte cq schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam etc. ) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. 
Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 omschreven woongebruik. Bij de 
totstandkoming van de verkoopprijs is uitdrukkelijk rekening gehouden met de onderhoudsconditie van het verkochte. Koper is 
uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld een bouwkundig onderzoek te laten verrichten.  
 
Koper heeft wel/geen (Doorhalen wat niet van toepassing) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de woning te laten keuren door 
een erkend bouwtechnisch bureau teneinde eventuele (bouwkundige) gebreken vast te stellen, dan wel de woning te laten 
controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Koper aanvaardt alle zichtbare en niet zichtbare gebreken en 
vrijwaart de verkoper hiervoor. 
 

Asbest  
Bij woningen gebouwd vóór en/ of in 1994 zal in de koopovereenkomst een clausule worden opgenomen dat er mogelijk asbest 
aanwezig kan zijn. Onderstaande clausule wordt dan opgenomen.  
 
Koper is ermee bekend dat ten tijde van de bouw en/of renovatie van het registergoed het normaal was asbest(cement)houdende 
materialen in de bouw te verwerken. Het is Verkoper niet bekend dat in het registergoed meer asbest(cement)houdende materialen 
zijn verwerkt dan algemeen gebruikelijk ten tijde van de bouw en/of renovatie van het registergoed. Koper is ermee bekend dat bij 
eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen dienen te worden 
genomen. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van enig asbest in het 
registergoed. 

Onderstaande clausule(s) (indien van toepassing): 
 

Verkoper heeft niet in Registergoed gewoond 
Verkoper heeft het registergoed nooit zelf bewoond. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van deze overeenkomst en artikel 
7:17 lid 1 en lid 2 BW, komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van het registergoed voor normaal en 
bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van het registergoed aan de overeenkomst, voor rekening en 
risico van Koper. 
 

Geen financieringsvoorbehoud:  
Koper heeft aangegeven geen gebruik te hoeven maken c.q. gebruik wenst te maken van het financieringsvoorbehoud en derhalve 
is artikel 15.1.a, b en c doorgehaald eveneens is artikel 15.3 doorgehaald betreffende de bepalingen welke van toepassing zouden 
zijn geweest indien koper een financieringsvoorbehoud op had willen c.q. moeten nemen 
 



 

DE MEEST GESTELDE VRAGEN  
  
Wanneer ben ik in onderhandeling?  
Je kunt niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op jouw bod met een 
tegenbod. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Je bent niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen.  

  
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt?  
Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer 
belangstelling is. De 1e bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat 
hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden 
kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien jij óók een bod wenst uit te brengen.  

  
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?  
Het antwoord is ja. De vraagprijs cq. de genoteerde prijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Als de verkopende partij 
een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij 
eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het 
biedingsproces, kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te 
verlagen.  

  
Word ik koper als ik de vraagprijs bied?  
Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs biedt, doe je een bod. De 
verkoper kan dan nog beslissen of hij jouw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.  

  
Mag de makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen?  
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden 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 onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen 
na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om 
een hoogste (uiterste) bod uit te brengen. Vraag bij jouw makelaar naar de te volgen procedure.  

  
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. Partijen zijn het dan al eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week 
bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande 
woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een 
verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper, tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan 
bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal 
in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan. Een ‘optie’ kun je niet eisen; de verkoper en  verkopende 
makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 

  
Als ik de 1e ben die belt voor een bezichtiging, als ik de 1e ben die de woning bezichtigt of als ik de 1e 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 jou daarover te informeren. Het is verstandig, als je serieus belangstelling hebt, de 
makelaar te vragen wat jouw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen.  
  

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?  
Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van de 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 dat van de 
koper. Het kan daarom voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.  
 

Verkoop Eigen Woning ( No-Risk clausule) en 48 – uurs clausule 

Kopen onder voorwaarde verkoop eigen woning (ook wel “ No-Risk clausule ” genoemd) is een ontbindende voorwaarde waarbij de 
koper een in overleg afgesproken periode de tijd krijgt om zijn/haar eigen woning te verkopen alvorens de te kopen woning zonder 
voorwaarden te aanvaarden. Wordt de woning van de koper, in die termijn, verkocht, dan is de koper verplicht de te kopen woning te 
aanvaarden. De verkoper is verplicht te leveren. Deze zaken worden uiteraard vastgelegd in de koopovereenkomst. In combinatie 
met die ontbindende voorwaarde wordt de zogenaamde 48-uurs clausule opgenomen. Dit geeft de verkoper de ruimte om de 
woning in de verkoop te houden. Er mag ook met een andere partij een akkoord gesloten worden, maar op dat moment krijgt de “1e” 
koper 48 uur de tijd om te beslissen of ze de voorwaarde verkoop eigen woning willen laten vervallen en woning dan sowieso, al dan 
niet te aanvaarden.  
 
 

 
 



 

  

Verborgen gebreken (Bron: Vereniging Eigen Huis) 

Indien je een woning verkoopt, bestaat de mogelijkheid dat je na de overdracht van de woning aansprakelijk wordt gesteld 
voor één of meer gebreken die de koper heeft geconstateerd. Het uitgangspunt is dat de koper zelf, als (nieuwe) eigenaar 
van de woning, verantwoordelijk is voor eventuele gebreken. Soms is het echter mogelijk dat je als verkoper aansprakelijk 
bent voor een gebrek. Stelt de koper jou aansprakelijk voor een gebrek, dan kan dit uitlopen op een geschil met de koper 
van jouw woning. Vereniging Eigen Huis kan jou wel advies geven, maar bemiddelt niet in geschillen tussen consumenten 
onderling.  

Uitgangspunt: eigenaar aansprakelijk  

De koper heeft de woning gekocht in de staat waarin de woning zich op dat moment bevond. Dit betekent dat de koper de 
woning kocht met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Ontdekt de koper ná de overdracht van de woning een gebrek, 
dan is het uitgangspunt dat dit gebrek voor zijn rekening komt. Soms kan de koper jou echter wél aansprakelijk stellen voor 
een gebrek.  

Verkoper aansprakelijk?  

Hierbij moeten twee situaties onderscheiden worden:  

1) De koper kan geen normaal gebruik van de woning maken. Het moet dan gaan om een wel heel ernstig gebrek 
(bijvoorbeeld instortingsgevaar). Is dit het geval, dan ben jij in de meeste gevallen aansprakelijk. Ongeacht de vraag of je 
wel of niet bekend was met het probleem. In de wet staat namelijk dat de woning de eigenschappen moet bezitten die de 
koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. De koper mag verwachten dat de woning de eigenschappen 
bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Jij bent echter alleen aansprakelijk als het gebrek er al was vóór de 
notariële overdracht. Bovendien moet het gebrek niet zichtbaar zijn geweest tijdens de bezichtigingen.  

2) Het gaat om een minder ernstig gebrek. Hiervoor ben je minder snel aansprakelijk. Wel als je bijvoorbeeld bekend was 
met het gebrek en bewust de koper misleid hebt door niets hierover te melden. Daarnaast spelen de volgende 
omstandigheden een belangrijke rol bij de vraag of je aansprakelijk bent of niet:  

• Het gebrek was er al vóór de notariële overdracht. Gaat het om een nieuw gebrek, dan is de koper daar zelf 
verantwoordelijk voor.  

• De koper moet aan zijn onderzoeksplicht hebben voldaan. Als het gebrek bij de inspectie van de woning te 
ontdekken was, komt het gebrek voor rekening van de koper. Bij het sluiten van de koopovereenkomst heeft de 
koper dit gebrek min of meer voor lief genomen. Gebreken die zijn ontstaan na de koop, maar vóór de overdracht 
van de woning bij de notaris, komen wel voor jouw rekening.  

• De verkoper heeft soms een mededelingsplicht. Als verkoper moet je de jou bekende gebreken melden aan de 
koper, als die gebreken bij een normale bezichtiging van de woning niet zijn te ontdekken. Ook al staat het gebrek 
het normale gebruik van de woning niet in de weg. Ook als een gebrek wel zichtbaar was, maar de volledige 
omvang van het gebrek voor de koper niet in te schatten was, had jij de koper hiervan op de hoogte moeten 
stellen.  

De leeftijd van de woning  
De leeftijd van de woning bepaalt in zekere mate wat de koper van de woning mag verwachten. Van een woning die 3 jaar 
oud is mag men verwachten dat die technisch in betere staat verkeert dan een woning die veel ouder is. Gebreken die 
samenhangen met de ouderdom van de woning komen al snel voor rekening van de koper en zijn dus minder snel een 
verborgen gebrek.  

Tot slot  
Uit deze opsomming blijkt wel dat lang niet ieder gebrek een verborgen gebrek is, waarvoor jij (=verkoper) aansprakelijk 
bent. Bovendien moet je alle punten in jouw beoordeling meenemen. Alleen in samenhang kunt je nagaan of de koper jou 
aansprakelijk kan stellen. Raadpleeg zo nodig een deskundige.  

 

 
 



INTERESSE
in deze woning?
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