
RAADHUISSTRAAT 51

VEENENDAAL

Koopsom
€ 238.500,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Gebruiksoppervlakte

Gebouwgebonden 
buitenruimte

Inhoud

Bouwjaar

Servicekosten

galerijflat

appartement

3

80m²




5m²

263m³

2017

€ 89,21 per maand
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Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars presenteert:

Mooi 3-kamer 
appartement
‘Zo vrij als een vogel!’ Zouden de ontwikkelaars 
van De Valk, het moderne appartementencomplex 
waar dit MOOIE 3-KAMER APPARTEMENT deel 
van uitmaakt, dit voor ogen hebben gehouden 
toen de naam De Valk gekozen werd? Want die 
uitdrukking is zeker van toepassing op de 
bewoners van dit eigentijdse complex. ‘Vrij’ mag in 
deze context geïnterpreteerd worden als 
‘onbezorgd’, want u woont hier niet alleen letterlijk 
aan de rand van het veelzijdige centrum (waardoor 
u vanuit uw appartement zo het centrum instapt 
voor een dagelijkse boodschap, om te winkelen of 
voor een bezoek aan het theater of aan een van de 
vele horecagelegenheden die Veenendaal rijk is), 
maar ook in een zo goed als nieuw appartement! 
Het bouwjaar van dit heerlijk lichte appartement is 
2017, waardoor u zich verzekerd weet van 
optimaal comfort (o.a. vloerverwarming!) en een 
moderne afwerking. 




Wij nodigen u van harte uit om tijdens een 
bezichtiging sfeer te komen proeven! 





Indeling

U krijgt toegang tot het appartementencomplex 
via een representatieve hoofdentree, die zich aan 
de Raadhuisstraat bevindt. De beveiligde 
hoofdentree is voorzien van een videofoon-/
brievenbussentableau, een liftinstallatie en een 
trappenhuis. 




Vervolgens bereikt u via de lift of trap de 3e 
verdieping, waar zich op nummer 51 dit heerlijk 
lichte appartement bevindt.

In de L-vormige entreehal vinden we de meterkast 
en is er toegang tot de toiletruimte, de badkamer, 
1 (van de 2) slaapkamer(s) en de woonkamer. De 
toiletruimte is voorzien van een wandcloset en een 
fonteintje en is volledig betegeld met witte 
wandtegels en donkerbruine vloertegels. De 
badkamer is eveneens volledig betegeld (in 
dezelfde kleurstelling als de toiletruimte) en is 
voorzien van een wastafel met meubel en spiegel, 
een wandmeubel en een inloopdouche met glazen 
scheidingsscherm. De slaapkamer kan met ca. 
8m2 ook uitstekend dienst doen als logeer- of 
werkkamer. 




Vanuit de hal lopen we naar de woonkamer, die is 
voorzien van een videofooninstallatie. De 
plafondhoge raampartijen zorgen voor een 
heerlijke lichtinval en door de hoekligging heeft u 
een mooi uitzicht op de Grift en de Kerkewijk. De 
gedeeltelijk open keuken is voorzien van een 
keurige inbouwkeuken in witte kleurstelling met 
een wengéstructuur kunststof aanrechtblad. Deze 
in L-vorm opgestelde inbouwkeuken is uitgerust 
met een wasemkap, 4-pits gaskookplaat, 
combimagnetron (niet aangesloten!), spoelbak, 
koelkast en 3 vriesladen. Via een schuifpui is er 
toegang tot het gezellige balkon, dat gesitueerd is 
op het westen en is voorzien van kunststof 
balkonvlonders. Dit balkon bevindt zich aan de 
Kerkewijk-zijde en hiervandaan heeft u een leuk en 
altijd wisselend uitzicht op het kruispunt 
Kerkewijk/Raadhuisstraat/Duivenwal. 
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Vanuit de woonkamer is de 2e slaapkamer 
Parkeren

bereikbaar, die met 13m2 prettig ruim is. Ook de Het is mogelijk een parkeervergunning aan te 
inpandige berging is via de woonkamer bereikbaar vragen voor een parkeerplaats op het terrein van 
en voorzien van een aansluiting voor de het tegenover gelegen theater De Lampegiet. De 
wasmachine. In deze praktische ruimte staat ook kosten hiervoor bedragen circa € 107,00 per 
de mechanische ventilatie-unit en de HR-cv- maand. Als u ervoor kiest om per jaar vooruit te 
combiketel (merk: ProLine NxT24/CW4) betalen, wordt de parkeervergunning een stuk 
opgesteld. 
 goedkoper: dan betaalt u € 1.070,00 per jaar. 


Afwerking
 Omgerekend is dat € 89,17 per maand en dus een 
Het appartement is voorzien van een donkergrijze besparing van bijna € 20,00 per maand! Uiteraard 
eikenstructuur laminaatvloer met vloerverwarming.
 kunt u ook gewoon gratis parkeren in de woonwijk 


 schuin tegenover het appartement. 


Appartementencomplex
 

Het appartement bevindt zich op de 3e verdieping 
Omgeving

van het moderne appartementencomplex De Valk, Als bewoner van dit mooie appartement woont u 
dat zich op de hoek van de Kerkewijk en de letterlijk aan de rand van het gezellige 
Raadhuisstraat bevindt. Het gebouw is voorzien winkelgebied! Vanuit uw appartement stapt u zo 
van een beveiligde hoofdentree, liftinstallatie, het centrum in voor een dagelijkse boodschap, om 
videofoon-/brievenbussentableau en een te winkelen of voor een bezoek aan het theater of 
gemeenschappelijke fietsenstalling. Ook heeft het aan een van de vele horecagelegenheden die 
gebouw de beschikking over een aantal Veenendaal rijk is. Door de centrale ligging zijn er 
zonnepanelen ten behoeve van het ook goede reismogelijkheden met het openbaar 
gemeenschappelijk elektraverbruik.
 vervoer of met de auto. Zowel station Veenendaal-


 Centrum als Veenendaal-De Klomp is snel 

 bereikbaar, evenals de autosnelwegen A12, A30 

 en A15.


 



 Kortom: een zo goed als nieuw en heerlijk licht 

 appartement aan de rand van het 

 winkelcentrum, met alle gemakken en 

 gezelligheid van dien!
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AFMETINGEN
Woonkamer: ca. 28m2

Keuken: ca. 5m2

Balkon: ca. 5m2

Slaapkamer I: ca. 13m2

Slaapkamer II: ca. 8m2

Badkamer: ca. 5m2

Inpandige berging: 5m2
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HYPOTHEEK?
Interesse in dit mooie appartement en wenst u 
een hypotheekadvies op maat? Maak dan 
direct een vrijblijvende afspraak met onze 
erkend hypotheekadviseur Jaap Gerritsen om 
de hypotheekmogelijkheden te bespreken! 




Ook onze verzekeringsadviseur Ruben Slot is 
u graag van dienst en helpt u bij het afsluiten 
van uw verzekeringspakket, afgestemd op uw 
persoonlijke situatie.
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LOCATIE OP KAART
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INDELING
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INDELING
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3D INDELING
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KADASTRALE KAART
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LIJST VAN ZAKEN
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VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollega, 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 doen.

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

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). 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.
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OVERIGE INFORMATIE

De koopovereenkomst


Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop
als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit
vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming
per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als
een ‘ondertekende koopovereenkomst’.





Toelichtingsclausule NEN2580


De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgemaakt conform 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





Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening 


De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
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Team Makelaardij:

Team Hypotheken & Verzekeringen:

Jaap Gerritsen

Leonique Voorhoeve

Ruben Slot

Hypotheekadviseur / EFA

Assistent Hypotheken

Verzekeringsadviseur

Egbert Janssen

Minke Scherrenburg

Baukje Ribbius

Mariëlle Schuurman

Daniëlle Toonen

NVM makelaar / RMT

Assistent makelaar / ARMT

Assistent makelaar

Office Manager

Commercieel medewerker / 
ARMT

Onze adresgegevens:

Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars B.V.

Kerkewijk 30, 3901 EG Veenendaal

Postbus 128, 3900 AC Veenendaal

0318 - 524 123

info@janssenvandijk.nl

www.janssenvandijk.nl

Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u graag uit

om contact op te nemen met Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars, 0318-524123. 

U bent welkom op kantoor:

Maandag t/m vrijdag:

Zaterdag:  

09.00 - 17.30 uur

op afspraak

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins 
afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, 
afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.




Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie 
dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor 
een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. 

CONTACTGEGEVENS
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NOTITIES
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Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u 
graag uit om contact op te nemen met Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars, 0318-524123.




U bent welkom op kantoor:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.30 uur

Zaterdag: op afspraak




Onze adresgegevens:

Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars B.V.

Kerkewijk 30, 3901 EG Veenendaal

Postbus 128, 3900 AC Veenendaal

0318 - 524 123

info@janssenvandijk.nl

www.janssenvandijk.nl


