
TE KOOP

Jan Berendstraat 15, Barger-Compascuum
Vraagprijs € 325.000 K.K.
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7891 AV Klazienaveen

0591 - 317681
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info@vodoz.nl



> Kenmerken
Woonoppervlakte



133m²



Perceeloppervlakte



378m²



Inhoud



562m³



Bouwjaar



1998

Prijs


Vraagprijs 325.000 K.K.




Soort woning



EENGEZINSWONING



Aantal kamers



5



Aantal slaapkamers



4




Energielabel


A




Isolatie



dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld.   Er wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten 
zijn indicatief. Van toepassing zijn de VBO voorwaarden.




> Omschrijving
Verrassend ruime en nette twee onder een kap woning met 
serre, garage en ruime vrijstaande schuur/garage.




De woning is in het centrum van Barger-Compascuum aan 
een doodlopende straat gelegen, nabij centrum, rijksweg 
A37, recreatievijver, sportvelden.




Bijzonderheden:

- Bouwjaar: 1998

- De woning is volledig geïsoleerd en beschikt over 
energielabel A.

- De woning beschikt over houten kozijnen en 
kunststofkozijnen in de serre. 

- De woning wordt verwarmd middels een cv-ketel van het 
merk Bosch uit 2012.

- Aan de achterkant bevindt zich een uitgang naar de 
voetbal-, handbal- en beach velden.

- De recreatievijver is direct om de hoek.






























'





Een bezichtiging plannen? Neem dan contact op met 
Vodoz makelaardij voor het maken van een afspraak.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid 
samengesteld. Er wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 
maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn 
de vbo-voorwaarden



> Begane grond

U komt binnen in de hal/entree met toegang tot het toilet, de 
meterkast en trapopgang.




Vervolgens komt u in de ruime L-woonkamer. De woonkamer is 
voorzien van een nette massief houten vloer.  




De open keuken is voorzien van een hoekkeuken met 
combimagnetron, inductiekookplaat, afzuigkap, gootsteen en 
vaatwasser. 




Via de schuifpui is er toegang naar de ruime serre. De serre is 
voorzien van verwarming, kunststof kozijnen en extra zonnewering.

Via de bijkeuken met was- en droogmachine aansluitingen is de 
aangebouwde stenen garage bereikbaar. 




De garage is voorzien van een elektrische garage deur en een 
loopdeur. Aan de achterzijde is een tweede garage-kanteldeur 
aanwezig zodat de tuin met auto/aanhanger bereikbaar is.





> 1e verdieping



Via de overloop heeft u toegang tot de 3 slaapkamers, de badkamer 
en de vaste trap naar de tweede verdieping.




De ouder slaapkamer is voorzien van een ruime dakkapel en extra 
kastruimte.




De badkamer is centraal in de woning gelegen en voorzien van een 
tweede toilet, douche, ligbad en wastafel.







> 2e verdieping

De verdieping is via een vaste trap bereikbaar. Hier is de cv-ketel en 
ventilatie-unit geplaatst.




De ruimte is voorzien van een dakraam. Deze wordt nu gebruikt als 
opslag, maar u kunt hier zeer eenvoudig een extra slaapkamer 
realiseren.



> Tuin

De tuin aan de voorzijde is als siertuin aangelegd, er is genoeg ruimte 
om op eigen terrein te parkeren. 




De achtertuin is grotendeels bestraat, zodat de ruime schuur 
(dubbele garage) met bergzolder goed bereikbaar is. 



> Vragenlijst
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> Vragenlijst



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Plattegrond Ontdek de begane grond.



> Plattegrond Ontdek de eerste verdieping.



> Plattegrond Ontdek de tweede verdieping.



> Plattegrond Ontdek de garage.



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Wonen in Barger-
Barger-Compascuum (Drents: Barger-Compas) is een dorp met 
zo’n 1750 inwoners en is een veenkolonie in het uiterst oosten 
van de provincie, tegen de Duitse grens aan. 




Het dorp biedt naast woongebied, een openluchtmuseum ook 
ruimte voor natuur in het hoogveenreservaat. 




Het openluchtmuseum Veenpark is een waardige 
bezienswaardigheid in het dorp, waar de geschiedenis van het 
veengebied en de veenkoloniën worden verteld. Met een 
smalspoortreintje is niet alleen het hele park maar ook het 
aangrenzende hoogveenreservaat Berkenrode te bereiken. 




Het dorp kent verschillende voorzieningen zoals een huisarts, 
een restaurant, een kinderdagverblijf, basisschool, sportclubs, 
een slager en nog veel meer!




Bij deze voorzieningen is een belangrijk punt niet meegenomen: 
de natuur dat in alle elementen van het dorp terug te zien is. 
Een grote visvijver, het dorp doorlopende veenvaart en de 
ontelbare loop- en wandelroutes in de bosrijke omgeving. 



“Een veenkolinie 
met al het moois van 

toen, met alle 
benodigdheden van 

nu”

> Het veenpark
Het veenpark verteld het verhaal van het wonen, werken en 
leven in het veen, 10 tot 150 jaar geleden. Er zijn twee 
dorpen te zien met alle bedreivigheid van toen.  




Naast wandelen kan het park ook per boot of trein worden 
bekeken!



> Het team
Vodoz Makelaardij is in 2002 opgericht door Joerik Grummel. De naam is afgeleid van de 
straat waar hij een groot deel van zijn leven woonde en sinds enkele jaren weer woont; de 
Verlengde Oosterdiep Oost Zijde. 




Een aantal jaren na het oprichten van de makelaardij ontmoette Joerik Grummel Ronald 
van Veen tijdens een cursus taxatie. Na het succesvol afronden hiervan zijn beide heren 
gaan samenwerken en is Vodoz Makelaardij uitgegroeid tot een vertrouwde naam in de 
regio! 




Na het succesvol afronden van de afstudeerscripties zijn Tessa Wehkamp en Daniëlle Peters 
het team komen versterken. Achter de schermen is Marjolein Harbers op administratief 
gebied de grote steunpilaar. Tevens biedt Vodoz Makelaardij regelmatig plek aan stagiaires. 
Dit maakt het team compleet.




Sinds 2014 is Vodoz Makelaardij trotse eigenaar van het pand aan de Brugstraat in 
Klazienaveen, aan de rand van het centrum van Klazienaveen. Het kantoorpand ligt op 
steenworp afstand van het winkelgebied aan de verbindingsweg met Emmen. Het pand 
wordt gedeeld met Van Bruggen Adviesgroep, waardoor de deur ieder moment van de 
werkweek wagenwijd geopend is.





Omgeving kent geen geheimen

 
Wanneer u uw woning wilt laten verkopen door een kenner van de omgeving bent u op het 
juiste adres, met uw adres. Vanuit een persoonlijke benadering doen wij er alles aan uw 
woning te verkopen, uw droomwoning aan te kopen of te taxeren. Kortom: wij helpen u 
graag bij alle stappen van het verkoop traject, de aankoop of taxatie van een woning. 




De deur van ons kantoorpand is altijd geopend voor vragen of advies. Daarnaast zijn we te 
bereiken per telefoon (0591-317681) en vierentwintig uur per dag per mail 
(info@vodoz.nl). Volg voor het laatste nieuws en het aanbod onze Facebook en Instagram-
pagina’s.

Vodoz Makelaardij

Brugstraat 156

7891 AV Klazienaveen




TEL. 0591 - 317681

www.vodoz.nl

info@vodoz.nl

Daniëlle Peters

Makelaar - Taxateur

Joerik Grummel


Makelaar - Taxateur

Ronald van Veen


Makelaar - Taxateur

Tessa Wehkamp


Commercieel medewerkster

Marjolein Harbers


Administratief medewerkster



> Meest gestelde vragen
Wanneer ben ik in onderhandeling?



U bent in onderhandeling wanneer de verkopende partij reageert op uw 
bod door een tegenbod te doen. U bent nog niet in onderhandeling 
wanneer de makelaar zegt het bod te bespreken met de verkopende 
partij. Wanneer u in onderhandeling bent mag wel worden verder 
gegaan met bezichtigingen omdat een onderhandeling niet direct hoeft 
te lijden tot verkoop. Daarnaast mag ook met meer dan één gegadigde 
tegelijk worden onderhandeld, het is hierbij wel belangrijk dat de VBO-
makelaar dit duidelijk meldt en mag er pas een bod door een andere 
partij worden uitgebracht wanneer onderhandelingen met de eerste 
geïnteresseerde beëindigd zijn. De VBO-makelaar doet geen 
mededelingen over de hoogte van de bieding.





Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan 

mij verkopen?

Nee, ook wanneer u de vraagprijs biedt, kan de verkoper nog beslissen of 
hij uw bod aanvaardt of niet of een tegenbod uitbrengt. 





Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de 

onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Als 
potentiële koper kunt u tijdens het onderhandelen ook besluiten uw bod 
te verhogen of te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.





Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken, zoals de 
prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden. U krijgt als 
koper niet automatisch een ontbindende voorwaarden, deze moeten 
gemeld worden bij het uitbrengen van een bod. Zodra beide partijen de 
koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van de akte 
heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke 
bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper 
alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en 
vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel 
meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht 
plaatsvinden bij de notaris. 





Mag een makelaar van de VBO tijdens de onderhandeling het 

systeem van verkoop wijzigen?


Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs 
bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. 
In dat geval kan de verkopende makelaar—in overleg met de verkoper– 
besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure 
te wijzigen. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste 
bod uit te brengen.





Wie bepaalt de prijs waar een woning voor te koop staat?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn VBO-makelaar waarvoor hij zijn 
woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de 
verkoper beslist.

Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een 
eenzijdige verklaring geen koopovereenkomst met een andere partij te 
sluiten. Partijen zijn het dan wel 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 de het aankopen van een bestaande woning niet.





Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan 
de overdracht van de woning.




Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het 
opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan 
in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de 
(notaris) kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. 
Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te 
verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 





Heeft u andere vragen die te maken hebben met de aan– en/of 

verkoop van uw woning? 




Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor.




Wij helpen u graag!



INTERESSE
in deze woning?

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

0591 - 317681

www.vodoz.nl

info@vodoz.nl

Vodoz Makelaardij

Brugstraat 156

7891 AV Klazienaveen


