
LISDODDE 52

ZWOLLE

Vraagprijs
€ 264.950,- k.k.



ALGEMENE INFORMATIE
Ontdek dit COMFORTABELE WOONHUIS met zonnige patio-tuin op een steenworp afstand van de 
Milligerplas! 

Deze goed onderhouden woning biedt je o.a. een royale eetkeuken, ruime woonkamer, moderne 
badkamer en drie slaapkamers. Hier kun je ruim en modern wonen op een ideale locatie.




De woning is gebouwd in 2002 en door de jaren heen goed onderhouden. Het is gelegen in een fijne en 
rustige woonomgeving op een perceel van 144 m2. Parkeren doe je op eigen terrein: voor de woning is 
ruimte voor twee auto's. De aangebouwde berging heeft een slimme doorgang naar de besloten tuin, 
zodat de tuin ook goed bereikbaar is vanaf de straatzijde. Je woont echt op een steenworp afstand van 
de boulevard van de Milligerplas, aan de rand van Stadshagen. Dus voor een wandeling, een rondje 
hardlopen of in de zomer lekker zwemmen, hoef je niet ver. Ook kun je bij Grand Café Milligers terecht 
voor een drankje of om gezellig wat te eten. Het winkelcentrum, sport- en andere voorzieningen zijn 
allemaal in de nabije omgeving.




Indeling:

Begane grond: entree/ ruime lichte hal voorzien van meterkast en bergkast, toilet, trapopgang, heerlijke 
woonkeuken aan de voorzijde van de woning. De keuken is voorzien van een rechte keukenopstelling 
met koelkast, vaatwasser, combi magnetron/oven, 5-pits gaskookplaat en afzuigkap. Grenzend aan de 
woonkeuken is de bijkeuken/ inpandige berging. Hier staat de wasmachine en droger en vinden we de 
nieuwe CV combiketel uit 2018, daarnaast heb je nog genoeg ruimte om andere spullen of bijvoorbeeld 
je voorraad te bergen. De royale woonkamer is voorzien van een grote raampartij met openslaande 
tuindeuren naar de patio-tuin. Dit geeft een mooie verbinding met de tuin en ook veel licht in de 
woonkamer. Bijna de hele begane grond is voorzien van een mooie onderhoudsvrije en duurzame PVC-
vloer en een aangename vloerverwarming. 
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1e Verdieping: trapopgang met veel lichtinval, overloop, totaal drie slaapkamers, de ruime en moderne 
badkamer is voorzien van een 2e toilet, een separate douchehoek, een ligbad en een wastafel. Ook hier 
geen koude voeten, want de badkamer is voorzien van een fijne vloerverwarming! 




Wetenswaardigheden:

Bouwjaar: ca. 2002

Woonoppervlakte: ca. 118 m2

Inhoud: ca. 370 m3

Perceeloppervlakte: 144 m2

Verwarming/ warmwater: CV-combiketel Atag 2018!

Isolatie: volledig geïsoleerd

Gedeeltelijk vloerverwarming

Schilderwerk 2016 en wanden en plafonds 2019

Op loopafstand van de Milligerplas waar je heerlijk kunt recreëren/ wandelen



KENMERKEN
Soort woning: eengezinswoning

Bouwjaar: 2002

Perceeloppervlakte: 144 m²

Woonoppervlakte: ca. 118 m²

Inhoud: ca. 370 m³

Aantal slaapkamers: 3

Overige inpandige ruimte: 8 m²

Schuur/berging: aangebouwd hout
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Warm water: CV-combiketel Atag 2018

Isolatie: Volledig geisoleerd

Verwarming: CV-combiketel Atag 

2018, vloerverwarming 

gedeeltelijk

Energielabel: A

Tuinligging: west

Tuin soort: patio/atrium
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/

bewegingsmelder

X

Voet droogmolen X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Vlaggenmast X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X
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LIJST VAN ZAKEN



Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Losse horren/rolhorren X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Allesbrander X

Kachels X

Open haard met toebehoren X

Thermostaat X

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

Koelkast X

5 pits gaskookplaat X

Combi-magnetron/oven X

Afzuigkap X

 

Verlichting

Plafonnieres X
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LIJST VAN ZAKEN



Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 

Losse kasten legplanken

Legplanken bijkeuken X

Legplanken schuur X

 

Algemeen

PVC X

Radiatorafwerking X

Schilderijophangsysteem X

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Sauna met toebehoren X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X
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LIJST VAN ZAKEN



LOCATIE
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49%

51%

1,3 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
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VAN BEZICHTIGING


TOT AANKOOP



DE ACHT MEEST 

GESTELDE VRAGEN

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

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





2. Mag een makelaar doorgaan met bezich-
tigen als er al over een bod onderhandeld 
wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot 
een verkoop te leiden. De verkoper kan daar-
naast graag willen weten of er meer belang-
stelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de 
beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen 
door. Er mag ook met meer dan één gega-

digde tegelijk worden onderhandeld. De make-
laar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. 
Vaak zal de verkopende makelaar aan belang-
stellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, 
‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel 
een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen ant-
woord 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 toe-
komen’ in het bieding proces, 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, opleve-
ringsdatum 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 ont-
bindende 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 op-
gemaakt. Naast de eerder genoemde punten 
worden meestal nog enkele aanvullende af-
spraken in de koopakte opgenomen, denk

bijvoorbeeld aan een boeteclausule. Zodra 
verkoper en koper de koopakte hebben onder-
tekend 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.
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5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 
de woning dan aan mij verkopen?

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





6. Mag een makelaar tijdens de onderhande-
ling het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Één van de partijen mag de onderhan-
deling beëindigen. Soms zijn er zoveel belang-
stellenden die de vraagprijs bieden of benader-
en, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste 
koper is. In dat geval kan de verkopende make-
laar, natuurlijk in overleg met de verkoper, be-
sluiten 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 inschrij-
vingsprocedure. 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 toezeg-
gingen 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 in-

zicht te kri jgen inzijn financiering of in de ge-
bruiksmogelijkheden van de woning. Een optie 
kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende 
NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onder-
handelingsproces 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 verko-
pende NVM-makelaar bepaalt samen met de 
verkoper de verkoopprocedure. De verkopende

NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daar-
over te informeren. Het is verstandig als u seri-
eus belangstelling heeft de NVM-makelaar te

vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleur-
stelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u 
een toezegging, dan dient hij die na te komen.



OVERIGE INFORMATIE
De koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt door de verko-
pende 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 lopen-

de 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 ver-
plichtingen 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 make- 
laar 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
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CLAUSULES
Zonder dat wij dit tijdens het onderhandelings-
proces specifiek benoemen informeren wij je dat 
o.a. de volgende clausules in de koopovereen-
komst opgenomen zullen worden:





Asbestclausule 

 
Asbest is in het verleden veel toegepast in de 
bouw vanwege de goede eigenschappen die het 
materiaal bezit. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop 
van asbesthoudende materialen in Nederland 
echter verboden. Woningen die voor die datum 
zijn gebouwd kunnen dus nog asbesthoudende 
materialen bevatten. In de koopakte zal dan ook 
bij woningen van voor 1994 een clausule worden 
opgenomen waarin koper verklaart verkoper vrij 
te waren van alle aansprakelijkheid die uit de 
aanwezigheid van enig asbest in de onroerende 
zaak kan voortvloeien.





 
Ouderdomsclausule



 
Indien het een woning van of voor het bouwjaar 
2000 betreft, zal in de NVM koopovereenkomst 
de zogenaamde ‘ouderdomsclausule’ worden 
opgenomen.





 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  
en Wwft



 
In verband met de wetswijziging op het gebied 
van de AVG worden er in de koopakte twee 
artikelen opgenomen waarin zowel verkoper als 
koper verklaren akkoord te gaan met het 
doorsturen van de gegevens aan notaris en 
taxateur voor de verdere afwikkeling van de 
verkoop en voor de financiering. Zie verder ook 
onze privacyverklaring die te vinden is op onze 
website www.keizergarantiemakelaars.nl.  
Daarnaast moet wij voldoen aan onze Wwft-
verplichtingen.
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WELKOM BIJ KEIZER GARANTIEMAKELAARS

Bel voor meer informatie 038-3761782 of kijk op www.keizergarantiemakelaars.nl.

Wij zijn een dynamisch, actief en full service opererend makelaarskantoor. Je bent bij ons voor de aan- 
en verkoop van woningen, maar ook voor taxaties aan het juiste adres. Door onze jarenlange ervaring op 
de woningmarkt van Wezep, Zwolle, Hattem en omliggende plaatsen zijn wij van vele markten thuis. Wij 
kennen de markt én de mensen en kunnen zo dé perfecte match maken.




Niet voor niets heeft Keizer Garantiemakelaars een goede naam opgebouwd in Wezep, Zwolle en 
omstreken. No nonsens, eerlijk, persoonlijk en effectief, dat is waar wij voor staan en voor gaan.  
Onze aanpak is creatief en krachtig. Ondanks dat we af en toe lekker gek doen, zijn we vooral lekker 
normaal. We helpen onze klanten zoals we zelf ook geholpen willen worden. Goede kwaliteit is en blijft 
belangrijk en dat is ook het enige waar we geen concessies in doen. Als Garantiemakelaar bieden wij je 
ook nog eens vijf keiharde garanties!  
Hierdoor onderscheiden wij ons van de andere makelaarskantoren. Daarom zijn we er trots op dat wij 
twee keer op rij uitgeroepen zijn tot de Garantiemakelaar met de hoogste klanttevredenheid. 




Wil je kennismaken of heb je verhuisplannen? Kom eens gezellig aan op ons kantoor! Je bent van harte 
welkom aan de Stationsweg 31 in Wezep. Bellen kan natuurlijk ook altijd 038-3761782. We staan 24 uur 
per dag voor je klaar!








Adresgegevens:

Keizer Garantiemakelaars

Stationsweg 31

8091 AA WEZEP




Tel. 038-3761782

info@keizergarantiemakelaars.nl

www.keizergarantiemakelaars.nl







Keizer Garantiemakelaars

Stationsweg 31

8091 AA Wezep




Tel. 038-3761782

info@keizergarantiemakelaars.nl

www.keizergarantiemakelaars.nl

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 beroepsaansprakelijkheidsverzekering 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. Bekijk hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwijzen u graag 
naar onze privacyverklaring op onze website.


