
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Verkoopinformatie 
Kapittelweg ong.  

Molenhoek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud van deze 
brochure: 

 De woning 

 
Beschrijving kavel 
 

 Situatie 

 Kadaster 

 Bestemmingsplan 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Hartelijk dank voor uw interesse in het bouwkavel aan de Kapittelweg in Molenhoek.  
In de bijgaande documentatie vindt u uitgebreide informatie over het kavel. 
 
Daarnaast is ook belangrijke informatie bijgesloten over wat er allemaal komt kijken bij het kopen 
van een huis. Als onafhankelijk adviseur zijn wij u graag van dienst met advies over de voor u 
meest interessante hypotheekvorm. Bijzonder hierbij is onze samenwerking met de Van Bruggen 
Adviesgroep. De zekerheid die wij u hierbij kunnen bieden is : De beste hypotheek, de laagste 
maandlast. Ook bij de keuze van de juiste verzekeringen kunnen wij u van dienst zijn. Ons advies 
is vrijblijvend en objectief. Dit kunnen wij garanderen omdat we geen binding met banken en 
verzekeringsmaatschappijen hebben. 
 
Als u besluit om met Claase Garantiemakelaars in zee te gaan, dan kiest u voor kwaliteit. Alle 
huizen m.u.v. appartementen die bij ons in de verkoop zijn, hebben een bouwtechnische keuring 
ondergaan. Ook is er onderzoek gedaan naar het bestemmingsplan, de kadastrale gegevens en 
de bodem. Zodat u, na een eventuele koop, achteraf niet voor verassingen komt te staan. Mocht u 
met deze woning het huis van uw dromen nog niet hebben gevonden, dan kunt u bij ons altijd 
terecht voor een zoekopdracht. 
 
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact 
met ons opnemen. 
 
Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest. 
 
 
Met vriendelijke groeten en hoogachting, 
Claase Garantiemakelaars  
 
 
 
 
Bas M. Claase 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claase Makelaars bv 
Rijksweg 124 
6581 ES Malden 
Postbus 453 
6500 AL Nijmegen 

 
t  024-358 02 01 
f  024-358 42 65 

e  makelaardij@claase.nl 



 
 
 

 

 
 
 

Een bouwkavel voor een vrijstaand woonhuis voor een 
spectaculaire prijs !!! 

 

Het kavel De eigenaar van dit perceel is bereid om voor een zeer 
aantrekkelijke prijs afscheid te nemen van deze bouwkavels 
van plm.  600 m2 en 700 m2 om zelf te bouwen op een zeer 
centrale locatie in Molenhoek ! Het perceel is ideaal geschikt 
voor de liefhebber van vrij wonen en zelf bouwen.  

Het perceel is aan de nieuw te realiseren Kapittelweg gelegen 
en grenst aan de achterzijde aan de Rijksweg. Op deze locatie 
worden in totaal 4 vrijstaande woningen gerealiseerd.   

Er is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan 
toestemming voor de bouw van een vrijstaand woonhuis.  

  

Vraagprijs kavel 600 m2 
Vraagprijs kavel 700 m2 

€ 165.000,-- vrij op naam 
€ 192.500,-- vrij op naam 

  

Aanvaarding In overleg. 
  

Perceel oppervlakte 600 en 700 m2 
  

Bijzonderheden De koper heeft binnen de door de Gemeente Mook en 
Middelaar gestelde grenzen de mogelijkheid tot de uitvoering 
van zijn eigen bouwplan. De hiermee verband houdende 
kosten en het risico daarvan ligt echter geheel bij de koper. Het 
bestemmingsplan geeft een grote mate van vrijheid t.a.v. de 
grootte van het te bouwen huis !!! 



 
 
 

 

De woning Situatie 
 
 
 
 
 

 
 

De grootte van de kavels wijk op deze tekening af 
 

 



 
 
 

 

De woning Kadaster 600m2 

 



 
 
 

 

De woning Kadaster 700m2 

 



 
 
 

 

De woning bestemmingsplan 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

Het kavel De locatie 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

Woning kopen Belangrijke informatie over het kopen van een woning 
 
 
Onderzoeksplicht koper 
Los van het feit, dat de eigenaar/verkoper van een 
onroerende zaak een mededelingsplicht heeft, vermeld het 
Burgerlijk Wetboek ook de onderzoeksplicht van de koper! 
Dit betekent, dat ook de koper zijn verantwoordelijkheid 
c.q. onderzoeksplicht heeft met name met betrekking tot 
datgene, wat voor hem/haar belangrijk is bij de aankoop. 
Juist daarom adviseren wij alle kandidaten, ongeacht of de 
onroerende zaak oud of nieuw is, een eigen 
(bouw)deskundige mee te nemen (bijvoorbeeld een eigen 
NVM-Makelaar). In de koopakte wordt door ons daarom 
altijd de navolgende clausule opgenomen: “Koper verklaart 
er mee bekend te zijn, dat de verkoopmakelaar heeft 
geadviseerd een eigen (bouw)deskundige bij de aankoop 
in te schakelen en dat het niet inschakelen van een eigen 
(bouw)deskundige geheel voor eigen risico van de koper 
is. 
 
Vrijblijvende aanbieding 
Hoewel deze verkoopinformatie met de grootst mogelijke 
zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er 
fouten, afwijkingen of onvolledigheden in de omschrijving 
aanwezig zijn. Noch de verkoper noch ons kantoor 
aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. De koper 
wordt er uitdrukkelijk op geattendeerd, dat ook een 
(eventuele) opsomming van gebreken niet betekent, dat de 
eigenaar en/of de verkoopmakelaar garandeert, dat het 
object voor het overige vrij is van gebreken. Alle verstrekte 
informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in 
onderhandeling te treden en bevat derhalve slechts een 
vrijblijvende aanbieding. Een bieding gelijk aan de 
gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een 
koopovereenkomst tot stand komen.  
Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit 
(bouw)tekeningen, kan de maatvoering afwijken van de 
werkelijkheid. Hieraan kan door de koper geen enkel recht 
worden ontleend. 
 
Bouwkundige risico’s 
Indien de woning gebouwd is in de periode van 1965-1983 
bestaat de mogelijkheid dat de constructie is uitgevoerd 
met betonnen vloeren zoals Kwaaitaal-, Omnia- of 
Mantavloeren. Er is gebleken dat in gebieden met een 
hoge vochtigheidsgraad betonschade kan ontstaan door in 
de vloer aanwezige chloriden, die de sterkte van het beton 
en eventuele bewapening kan aantasten. Indien de woning 
gebouwd is in de periode tussen 1963-1985 zijn er 
mogelijkerwijze asbesthoudende materialen verwerkt. Bij 
de eventuele verwijdering van deze materialen dienen op 
grond van de geldende milieuregelingen speciale 
maatregelen genomen worden, die extra 
verwijderingskosten met zich  mee kunnen brengen. Koper 
verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor 
alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en de 
eventuele verwijdering van asbest houdende materialen 
kan voortvloeien. 
 

 
Bodemverontreiniging/ondergrondse tanks 
Er is door de verkoper geen onderzoek laten verrichten 
naar de eventuele aanwezigheid van verontreinigde 
stoffen in de ondergrond, Voor zover verkoper bekend, is 
nimmer een ondergrondse tank voor de opslag van (vloei-) 
stoffen in de grond aangebracht, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. Door verkoper wordt geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard in geval van achteraf blijkende 
bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
De koopakte 
Indien met betrekking tot deze woning onderhandelingen 
optreden, welke leiden tot het tot stand komen van een 
koopovereenkomst, zal door de makelaar een koopakte 
worden opgemaakt overeenkomstig het laatst uitgegeven 
model koopakte van de NVM, vastgesteld door de NVM, 
de consumentenbond en de “Vereniging eigen Huis”. 
Indien wenselijk kan in deze koopakte zijdens de koper 
een voorbehoud worden opgenomen ter verkrijging van 
een hypothecaire geldlening en/of nationale 
hypotheekgarantie (NHG), zulks voor een maximale 
termijn van 3 weken na het tot standkomen van de 
koopovereenkomst. In ieder geval zal in de koopakte 
eveneens de standaard waarborgsom (een borg te storten 
bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte van 10% van 
de koopprijs worden opgenomen, welke binnen 1 week na 
afloop van het eerdergenoemde voorbehoud dient te zijn 
gesteld. 

 
Bedenktijd 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt in de 
koopakte een clausule opgenomen, waarin is bepaald dat 
de koper binnen een bepaalde periode na het sluiten van 
de overeenkomst gerechtigd is de koop zonder opgaaf van 
redenen te ontbinden.Dit staat dus los van de ontbindende 
voorwaarde verband houdende met de hypotheek of NHG. 
Indien de koper van zijn recht op ontbinding in de 
bedenktijd gebruikmaakt, is koper een kostenvergoeding 
verschuldigd van € 500,- excl. B.T.W. Bovendien wordt in 
de koopakte ook een verkopersbedenktijd opgenomen. 
Consequentie hiervan is, dat de verkoper eerst gebonden 
is de gesloten overeenkomst aan de koper gestand te 
doen indien hij binnen 5 dagen de door hem ondertekende 
koopakte tevens door de koper getekend retour heeft 
ontvangen. 
 
Reactie 
Tot slot een verzoek: Wij (en zeker ook de verkoper) 
waarderen het zeer wanneer u binnen een paar dagen uw 
reactie over de woning die u bezichtigd heeft, aan ons 
doorgeeft. Ook wanneer u geen verdere interesse heeft. 
 
 

 

  
 



 
 
 

 

Woning kopen Van kijker tot koper 

 



 
 
 

 

Woning kopen Comfortabel verzekerd  
 
 
> Een compleet pakket aan verzekeringen 
Ongewenst bezoek. Schade aan uw woning door 
overmatige neerslag. Een kandelaar die u net even 
iets te lang uit het oog verliest….. 
U zult er maar mee te maken krijgen. Daarom heeft 
Claase Assurantiën een verzekeringspakket voor u 
samengesteld waarmee u zich volledig tegen deze 
risico’s indekt. Het pakket bestaat uit de volgende 
verzekeringen: 

- opstalverzekering  
- inboedelverzekering 
- aansprakelijkheidsverzekering 

> Lage premie 
Voor ons complete verzekeringspakket betaalt u een 
voordelige premie. Als we daar de complete dekking 
bij optellen, kunnen we gerust stellen dat ons 
verzekeringspakket de zekerste en veiligste keuze is 
die u kunt maken. De beste keuze dus! 
 
Grijp deze kans om nooit meer onderverzekerd te 
zijn en profiteer van de lage kosten en alle andere 
voordelen. Als onafhankelijk specialist kunnen wij 
alles precies voor u doorrekenen, uiteraard specifiek 
toegesneden op uw persoonlijke situatie. 
 

 
 
De voordelen op een rijtje: 
 
 Lage premie 
 Nooit meer onderverzekerd 
 Opstal- en inboedelverzekering in één 
 Kosteloze termijnbetaling 
 Premiekorting bij beveiligings-

maatregelen 
 Geen kleine lettertjes 
 

> Nooit meer onderverzekerd 
Schade aan uw huis of inboedel is al ernstig genoeg. 
Problematisch wordt het pas als achteraf blijkt dat u 
onderverzekerd bent. Met als gevolg dat de schade 
dus niet volledig gedekt wordt. U vraagt zich af of u 
onderverzekerd bent?  
 
Ga maar na, wanneer heeft u voor het laatst uw 
inboedel- of opstalverzekering aangepast aan de 
waardevermeerdering van uw bezit? Lang geleden? 
Helemaal nooit? Troost u, bij veel mensen schiet het 
erbij in. En dat vinden wij eigenlijk heel menselijk. 
Daarom hoeft het bij ons ook niet meer. Bij het 
verzekeringspakket van Claase Assurantiën wordt 
de waarde van uw bezit automatisch bijgesteld, 
waardoor u nooit meer onderverzekerd bent.  
Gegarandeerd! 

 

 


