
BURG. DE BRUIJNSTR. 83-05

DOETINCHEM

Vraagprijs
€ 425.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

villa

geschakelde woning

5

179 m²

332 m²

675 m³

2006

tuin rondom, patio

carport, parkeerplaats

-

volledig geisoleerd



ALGEMENE INFO

& INDELING

ONDER ARCHITECTUUR GEBOUWDE VRIJSTAANDE VILLA MET CARPORT, PATIO, DAKTERRAS EN 
TUIN. 




Ruimtelijke indeling

Begane grond: entree/hal, sfeervolle living met houtkachel, moderne open keuken, eetkamer, kantoor/
slaapkamer, badkamer met inloopdouche en wastafel, toilet met urinoir en schakelde bijkeuken/
berging.

Eerste verdieping: overloop, 2 slaapkamers en badkamer v.v. ligbad, douche, toilet, dubbele wastafel, 
vloerverwarming en een dakterras.




Nadere omschrijving 

Op een prachtige locatie, net naast het centrum in Doetinchem staat deze instapklare stadsvilla (675 
m³). Bij het ontwerpen van deze villa is rekening gehouden met een multifunctionele indeling waardoor 
de mogelijkheid bestaat om te slapen en te baden op de begane grond. De patio is het middelpunt van 
deze bijzondere villa en zorgt gegarandeerd voor lichtinval. Dat doet ook het unieke glazen dak van de 
badkamer. De living is voorzien van een een fraaie houtkachel (Dik Geurts) en biedt (evenals de 
eetkamer), middels een schuifpui, toegang tot de genoemde patio. De keuken, in lichte kleurstelling, is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur. In de bijkeuken/berging bevinden zich de lichtkoepel, 
witgoedaansluitingen, uitstortgootsteen, cv-opstelling en sauna (infrarood)  én biedt het een uitgang 
naar een 2e eigen parkeerplaats. Deze villa heeft op de begane grond (woonvertrekken, hal, toilet) een 
praktische plavuizenvloer met vloerverwarming. 




Beknopte kerngegevens 

* Rustige gewilde woonwijk op loopafstand van de binnenstad;

* Bouwjaar 2006;

* Inhoud circa 675 m³, woonoppervlakte circa 180 m², gebouw gebonden buitenruimte circa 52 m²; 

* Perceel 332 m²; 

* Energieklasse A, goede isolerende voorzieningen en voorzien van 14 zonnepanelen;

* Verwarming / warmwater middels cv-gas (Remeha ketel, bouwjaar 2019) en voorzien van 
vloerverwarming in de woonkamer; 

* Fraai aangelegde tuin, patio (optimale privacy) en riant zonneterras; Eigen parkeerplaatsen;

* Exclusieve keuken voorzien van inbouwapparatuur.

* Centrum, NS station en basisscholen op loopafstand met een snelle ontsluiting richting A-18.




Heeft "DE STIJL" van deze villa ook zoveel indruk op jou gemaakt? Maak dan vandaag nog een 
afspraak voor een bezichtiging!















LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



KADASTRALE KAART



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



VEELGESTELDE VRAGEN
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


doen.




6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?


U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de 
verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in 
onderhandeling bent.





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

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er 
meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met 
meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de 
verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel 
een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De 
makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken.





3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper 
ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. 
Als de potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt 
dit eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingproces, kan de verkoper 
ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.





4. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende 
voorwaarden) dan legt de verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 
een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u 
melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over aanvullende afspraken en 
ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog 
enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een boeteclausule. Zodra verkoper en koper 
de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van de akte heeft ontvangen, treedt voor de 
particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van 
de woning. Ziet de koper tijdens deze bedenktijd niet af van de koop, 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.





5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs 
uit een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen 
van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 

Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs 
bieden of benaderen, 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 onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient 
hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld 
voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.





7. 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 wel eens over de voorwaarde 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 
bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 
toezeggingen die een verkopende NVM-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 NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De 
belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de 
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar beslissen zelf 
of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.





8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of 
als eerste een bod uitbreng?

Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De 
verkopende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling 
heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een 
toezegging, dan dient hij die na te komen.



OVERIGE INFORMATIE
De koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgemaakt het model van de NVM (Nederlandse Vereniging van

Makelaars).





Baten, lasten en verschuldigde canons

Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. 
De lopende baten, lasten (met uitzondering van de onroerende - zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen 
partijen naar rato worden verrekend.





Waarborgsom

Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 weken, na mondelinge 
overeenstemming, een waarborgsom gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats 
van de waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is 
afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.





De kosten koper

De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen 
nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de 
verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een 
woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.




Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

- Overdrachtsbelasting

- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering

- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)




Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte

- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte





Schriftelijkheidsvereiste

De koop door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is pas rechtsgeldig als beide

partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend





Asbest

Het kan zijn dat er in de woning asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Als dit bij de verkoper bekend is, zal dit door de 
makelaar worden gemeld. In de koopakte zal bij oudere woningen altijd de onderstaande clausule worden opgenomen: “in de 
onroerende zaak kunnen er gezien het bouwjaar asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. In het geval deze worden 
verwijderd dienen door koper de maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper 
verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en/of 
verwijdering van asbest uit de desbetreffende zaak kan voortvloeien”.





Bouwkundige keuring

Koper heeft het recht om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de bouwkundige staat. Indien 
u een keuring wilt laten uitvoeren, dient u dit voor of tijdens de onderhandelingen aan te geven. Indien er al een bouwkundige

keuring is gedaan, ligt deze ter inzage op ons kantoor.





Onderzoeksplicht

Ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper een meldingsplicht heeft, vermeldt het burgerlijk wetboek ook de onderzoeksplicht 
van een koper. Dit houdt in dat de koper zijn eigen verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft voor o.a. datgene dat voor 
hem of haar belangrijk is bij de aankoop.





Ouderdomsclausule

Indien het een oudere woning betreft zullen wij in de koopakte altijd de volgende clausule opnemen:

“koper verklaart ermee bekend te zijn dat het verkochte meer dan ….. jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de

bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen”.





Plattegronden

Het verkochte is ingemeten volgens de NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een eenduidige manier van meten toe te

passen voor het geven van een gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in uitkomst niet volledig uit.





Brochure

Aan de samenstelling van deze brochure is uiterste zorg besteed, desondanks kunnen er aan vermelde gegevens geen rechten

worden ontleend.



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Aalten:



Hans Fierkens, René Wenting, Ilja Scholten, 
Judith Wolsink, Frank Navis en Anke Wevers




Tel. 0543-492000

aalten@egginkmaalderink.nl










Eggink Maalderink Garantiemakelaars



Aalten

Dijkstraat 26

7121 EV Aalten 

0543 - 492 000

aalten@egginkmaalderink.nl




Terborg

Hoofdstraat 102

7061 CM Terborg

0315 - 395 424

achterhoek@egginkmaalderink.nl




Zutphen

Lokenstraat 6 - 8

7201 MP  Zutphen

0575 - 514 124

zutphen@egginkmaalderink.nl


