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“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Rustig gelegen, Vrijstaande eengezinswoning (semi-bungalow) met 
slaapkamer en badkamer op de begane grond, inpandige garage, carport 
en vrijstaand tuinhuisje op een perceel van 782 m2 eigen grond.




- Energielabel C 

- 12 Zonnepanelen, eigendom, bouwjaar 2018

- Vloerisolatie, Dakisolatie, spouwmuren en dubbel glas

- Heteluchtverwarming (Brink 2001), Warm water geiser (2015)

- Naast de garage is een carport, geschikt voor een caravan

- De dakpannen zijn rond 2012 gecoat.

- De woning is ca. 8 jaar geleden opnieuw gevoegd. 

- Er is een buitenzonnewering van Luxaflex aanwezig.

- De aangebouwde garage is voorzien van een elektrische deur en 
zolderberging

- Glasvezelaansluiting




Vaste verkoopprijs. Geïnteresseerden in deze woning dienen ook rekening 
te houden met aanzienlijke kosten voor modernisering.




Wijkvernieuwing; de komende jaren zullen in de wijk meerdere bestaande 
woningen worden verbeterd en nieuwe, energiezuinige woningen worden 
gebouwd. 























> Plattegrond Ontdek de... Begane grond



> Plattegrond Ontdek de... 1e Verdieping



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Tekst



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 januari 2023
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

Odoorn
N
321

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









 

Belangrijke informatie voor uw als koper!  
 
 
U wilt de woning kopen! HOE NU VERDER?  
 
Een huis kopen doet u waarschijnlijk niet elk jaar. Wij gaan ervan uit dat u, vóórdat u een bod 
uitbrengt op de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor u 
in het bijzonder van belang zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe behoort 
uiteraard het bestuderen van deze informatie, het inwinnen van informatie bij de gemeente en een 
onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. Verzekert u zich ervan dat alle voor u belangrijke 
zaken ter sprake komen. Schroomt u niet om onze medewerker om tekst en uitleg te vragen over 
de woning en de te volgen procedure. Vaak is het verstandig u te laten vertegenwoordigen door 
een makelaar, die uw belangen in het aankoopproces behartigt. 
 
 
Het uitbrengen van een bod  
 
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te 
spreken over o.a. de volgende zaken:  
- De datum van aanvaarding  
- Eventuele ontbindende voorwaarde(n) (Bijv. Financiering, Bouwkundige keuring, Verkoop eigen woning) 
- Eventuele overname van roerende zaken 
- Notaris keuze 
 
N.B. Over ontbindende voorwaarde(n) moeten partijen het eens zijn vóór of tijdens de (mondelinge) koop. 
Als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor financiering. U dient dit expliciet bij 
uw bod te vermelden. De termijn voor een ontbindende voorwaarde voor financiering is ca. 4 tot 6 weken 
vanaf de datum van de mondelinge overeenkomst. 
 
 
Vastlegging van de koop. 
 
Als er een overeenkomst wordt gesloten, dan wordt dit vastgelegd in een “model koopovereenkomst”. 
Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoed-
deskundigen NVM, VastgoedPRO, VBO-Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende 
tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.  
 
 
Onder andere wordt in de koopovereenkomst opgenomen:  
 
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. 
 
 
 
 



 

Nadere afspraken 
 
In de koopovereenkomst wordt een aantal zaken opgenomen onder “Nadere afspraken”. U moet daarbij 
denken aan: 
 

- Bouwkundige Keuring / 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 door een erkend bouwtechnisch bureau wordt vastgelegd in de 
koopovereenkomst. 
 

- Ouderdoms-/materiaalclausule: 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. Met de opname van de ouderdoms-/materiaalclausule wordt de 
woning feitelijk gekocht zoals het erbij staat. Met alle bekende en niet bekende gebreken. 
Eventuele gebreken worden dan geacht niet belemmerend te werken voor de koper. Die daarmee 
de verkoper vrijwaart van iedere aansprakelijkheid. De ouderdoms-/materiaalclausule wordt door 
ons altijd opgenomen in de koopovereenkomst.  
 

- Meetinstructie NEN 2580: Onze documentatie wordt 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 (on)juistheid, dan wel de gevolgen daarvan. 
Uitsluiting van de aansprakelijkheid inzake de meetinstructie NEN 2580 wordt tevens opgenomen 
in de koopovereenkomst. 
 

 
OVERIGE VOOR U BELANGRIJKE INFORMATIE  
 
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.. 
 
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 wordt met zorg samengesteld. Wij, noch de verkoper(s), kunnen geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de (on)juistheid, dan wel de gevolgen daarvan.  
 
Meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties  
Een makelaar is wettelijk gehouden aan de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.  
 
Algemene voorwaarden 
Op al onze uitingen, diensten en serviceverlening zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van 
toepassing.  
 
 



 

DE MEEST GESTELDE VRAGEN  

  
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 met een tegenbod. 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.  

  
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt?  

Ja, 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 u 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 u de vraagprijs biedt, doet u 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.  
  
Mag de makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen?  

Ja, 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 uw makelaar naar de te volgen procedure.  
  
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 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.  
  
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.  
 
Ontbindende voorwaarde 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.  
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> Bekijk deze 
woning online!

middenlaan62.nl

Middenlaan 62, 2e Exloërmond

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

0599-652299

regiomakelaar.eu

info@regiomakelaar.eu

Regio Makelaar

Oude Markt 26

9501 VK  Stadskanaal


