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Dank voor uw 
aanvraag!










Geachte belangstellenden,




Hierbij krijgt u in de vorm van deze brochure de beschikking over zoveel

mogelijk gegevens van de woning waarvoor u belangstelling hebt.




Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten aan

deze brochure ontlenen. Kleine afwijkingen zijn mogelijk. Maten zijn

bijvoorbeeld soms globaal aangegeven.




Het is raadzaam dat u de gegevens in deze brochure goed bekijkt. Blijven

er vragen dan staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.




Uw mening over de woning interesseert ons en ook de huidige eigenaar.

Ook indien u afziet van nadere actie stellen we het op prijs dat van u te

horen. Is uw reactie positief dan zal dat in de praktijk leiden tot een

bezichtiging of het doen van een bod. Vanzelfsprekend zijn we ook

daarvoor beschikbaar.




In deze brochure is naast informatie over de woning ook wat informatie

bijgevoegd over de veel gestelde vragen (FAQ) bij het kopen van een

woning.




Met dank voor uw belangstelling en vriendelijke groet,







Wieb Zandberg




Jorrit Zandberg



3Hein Voswei 24, 8406 EW Tijnje


Hein Voswei 24

8406 EW Tijnje

Inleiding
Let op: Scherp geprijsd! 




Deze nette vrijstaande eengezinswoning staat aan de rand van het dorp Tijnje (Frysk: de 
Tynje). De woning is gelegen op een fijne autoluwe locatie in een kindvriendelijke 
woonwijk. De woning is keurig onderhouden en 'instapklaar'. De luxe keuken is voorzien 
van diverse inbouwapparatuur, zoals: een vaatwasser, 6-pits gasfornuis, oven, combi-
magnetron, koelkast en afzuigkap. In de keuken is ook een quooker (kokendwaterkraan) 
geïnstalleerd. Op de verdieping drie slaapkamers en een complete badkamer met ligbad, 
separate douche, toilet en wastafel. De ruime garage en diepe achtertuin bieden veel 
privacy. Het geheel maakt dat u alleen maar uw meubels hoeft te verhuizen. Kom kijken!
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree, hal, meterkast, toilet, trapopgang en toegang tot de U-vormige woonkamer en 
keuken met kook(schier)eiland. Door de keuken komt u in de  bijkeuken, waar plaats is 
voor de was-droogopstelling en de cv-installatie. Vanuit de bijkeuken komt u in de zeer 
ruime L-vormige garage met voldoende plaats voor een auto, uw fietsen, 
tuinbenodigdheden en een werkbank.




Eerste verdieping

Op de verdieping vindt u drie slaapkamers, waarvan één grote. In de grote slaapkamer is 
een kastenwand met schuifdeuren gemaakt. De ramen in alle drie de slaapkamers zijn 
voorzien van horren. De badkamer is van alle gemakken voorzien met een ligbad, 
douche, toilet en wastafel.




Tweede verdieping

De bergzolder is toegankelijk d.m.v. een vlizotrap. 




Overige verdiepingen
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Ligging en indeling

Tuin

Zeer diepe op het westen gerichte achtertuin. Door de bossage (wandelgebied)  aan de 
achterzijde veel privacy.




Balkon

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Venum.




Bijzonderheden

Op een rijtje:

- De cv-ketel is in 2015 vervangen en voorzien van een Nefit Easy thermostaat. Met uw 
smartphone te bedienen.

- Diepe achtertuin met veel privacy.

- Luxe keuken.

- Complete badkamer met ligbad.

- Ruime garage en bijkeuken.

- grote kastenwand met schuifdeuren.

- Kindvriendelijke buurt, autoluw door doodlopende straat (bestemmingsverkeer).




Overdracht

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1989

Dakbedekking Dakpannen

Bitumen

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 447 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 110 m²

Inhoud 380 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

16 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

Aan rustige weg

In woonwijk

Beschutte ligging

Nabij snelweg

Nabij school

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel
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Kenmerken




Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuifdeuren Ja
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Kenmerken
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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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Sfeer impressies
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Sfeer impressies
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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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Google maps




Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: minkes

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 januari 2017
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=986&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=1036&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=1034&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=989&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=1035&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=985&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=991&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=981&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=1033&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=983&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=988&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=982&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRD00&sectie=D&perceelnummer=990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: minkes

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object GORREDIJK D 986
Hein Voswei 24, 8406 EW TIJNJE
CC-BY Kadaster.
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Vrije titel




Enkele belangrijke punten bij de aankoop van een woning.




Is de verkoper vrij om de vraagprijs voor een woning te bepalen?




Ja, de verkoper zal in overleg met zijn makelaar een prijs vragen voor

zijn/ haar woning. U bent echter vrij om een bod te doen. De verkoper zal

dit bod, wederom met advies van zijn makelaar, beoordelen. Als de

verkoper reageert op uw bod in de vorm van een tegenvoorstel dan bent

u in onderhandeling.




Als men in onderhandeling is gaan dan verkoopacties zoals

bezichtigingen door ?




Dat is heel goed mogelijk. Immers onderhandelingen hoeven niet perse

tot een overeenkomst te leiden. Het is een goed en fatsoenlijk gebruik dat

een makelaar wel aan de nieuwe kijkers meedeelt dat een woning “onder

bod “ is.




Als er onderhandelingen plaatshebben kan een verkoper de vraagprijs

dan wijzigen?




Tijdens onderhandeling worden er vaak over en weer biedingen gedaan.

Hierbij is verkoper vrij te verhogen of te verlagen. Zelfs als u de vraagprijs

biedt kan formeel de verkoper de prijs nog verhogen.




Wanneer is er sprake van een overeenkomst?




Enige jaren geleden was een mondelinge overeenkomst een geldige

overeenkomst. Dat is veranderd. Tegenwoordig is de schriftelijke

vastlegging verplicht evenals de daarin genoemde bedenktijd voor de

koper. Na verloop van de bedenktijd, 3 dagen na ontvangst door koper,

is de schriftelijke overeenkomst een feit. Hierbij wordt opgemerkt dat een

voorbehoud van financiering min of meer gebruikelijk is. Dit betekent dat

in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd dat de kopende partij

een periode ( meestal ca. 3 weken) de tijd krijgt de financiering van de

aangekochte woning rond te maken.




Vanzelfsprekend is het erg verstandig voordat u de “huizenmarkt”op gaat

te informeren bij uw bank of financieel adviseur.
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FAQ






Wat betekent kosten koper ?




Veelal staat bij een vraagprijs van een te koop staande woning K.K. Deze

letters staan voor Kosten koper. Dit betekent dat de koper bij de

koopprijs rekening moet houden met de overdrachtsbelasting ( 2 % van

de koopprijs) en de notariskosten. De verkoper rekent met de makelaar

af. Kosten voor een door de koper ingeschakelde aankoopmakelaar zijn

vanzelfsprekend voor rekening van de koper.




Wat houdt een waarborgsom in?




U bent met de verkoper tot overeenstemming gekomen tot koop en

verkoop. Daarna wordt de overeenkomst opgemaakt. Hierin zijn alle

belangrijke zaken benoemd en ook dat van de koper nadat de wettelijke

bedenktijd en de termijn van het financieringsvoorbehoud is verstreken

een waarborg wordt gevraagd . Dit is doorgaans 10 % van de koopsom

en moet voor een vastgestelde datum bij de notaris worden gestort of via

een bankgarantie worden geregeld. Dit bedrag wordt gevraagd als, zoals

het woord aangeeft , “waarborg” voor het voldoen van de bij de

overeenkomst vastgelegde afspraken. Slechts bij uitzondering zal hiervan

worden afgeweken.




Hebt u meer vragen over de gang van zaken bij de aankoop van een

woning ? Schroom niet en leg ze voor aan de makelaar !




Ziet u het niet zitten om zelf tot aankoop over te gaan dan wordt u

geadviseerd u te laten begeleiden door een (aankoop) makelaar.



Makelaar & Taxateur Wieb Zandberg

Leechein 4


8491 CL Akkrum

0566-650070


info@wiebzandberg.nl


