
RINGFAZANT 61
NIEUWEGEIN

Vraagprijs
€ 240.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort eengezinswoning
Type tussenwoning
Kamers 5
Woonoppervlakte 101 m²
Perceeloppervlakte 130 m²
Inhoud 370 m³
Bouwjaar 1980
Tuin achtertuin, voortuin
Verwarming stadsverwarming

Bel voor meer informatie 030-6076060 of kijk op www.moenmakelaars.nl



ALGEMENE INFORMATIE
Op mooie en gunstige locatie in de wijk Doorslag ligt deze leuke tussenwoning met 4 slaapkamers. De 
woning beschikt over een voor-, en ruime, zonnige achtertuin (ZW) welke voorzien is van een 
aangebouwde stenen berging. De woning ligt tegenover een park en heeft dus vrij uitzicht. De centrale 
ligging van de woning is zeer goed te noemen. Zo zijn ondermeer park "Oudegein”  en winkels op 
loopafstand bereikbaar. Scholen, ziekenhuis, openbaar vervoer en uitvalswegen zijn eveneens in de 
directe omgeving aanwezig. Bouwjaar 1980. Perceelsoppervlakte 130 m2. Woonoppervlakte ca. 101 m2. 
Inhoud ca. 370 m3. Verwarming middels stadsverwarming. 




Indeling 

Begane grond: Entree/hal met meterkast en toiletruimte. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich  
de keuken. Vanuit de keuken heeft u vrij uitzicht richting het park.  De woonkamer is ruim van opzet en 
tuingericht. Via de woonkamer is de aangebouwde stenen berging bereikbaar. De privacy biedende  tuin 
is diep en gelegen op het zonnige zuidwesten.




1ste Verdieping: Ruime overloop welke is voorzien van een 2-tal royale slaapkamers. Riante en neutrale 
badkamer met ligbad, douchecabine, 2de toilet, vaste wastafel en raam. 




2de Verdieping: Goede overloop met voldoende bergruimte en aparte wasruimte. De verdieping beschikt 
over een 2-tal goede slaapkamers. 




Aanvaarding in overleg




Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. 

Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. 

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Bel voor meer informatie 030-6076060 of kijk op www.moenmakelaars.nl
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE
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49%

51%

1,3 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
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VOORWAARDEN EN 

AANVULLENDE ARTIKELEN

De koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt door de verkopende 
makelaar opgemaakt conform het model van de NVM 
(Nederlandse Vereniging van Makelaars).




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’.





Notaris

Ter keuze van de kopende partij, tenzij anders ver-
meld. Koper dient binnen 1 week na het onder-

tekenen van de koopovereenkomst de notariskeuze 
kenbaar te maken. Indien de keuze niet binnen deze 
termijn is gemaakt, is verkoper vrij een notaris aan te 
wijzen van zijn/haar keuze.




Kiest koper een notaris op meer dan 20 kilometer af-
stand van het onderhavig adres en verkoper wenst 
een notariële volmacht voor de akte van levering, dan 
zijn de eventuele kosten hiervan voor rekening van 
koper. 




Indien de kosten die door de notaris in rekening 
zullen worden gebracht en die verband houden met 
de aflossing van overbruggingsleningen en/of 
aflossing en doorhaling van verkopers hypoth(e)k(en) 
en/of beslagen die op het verkochte rust(en), meer 
bedragen dan: 

- € 10,00 per telefonische overboeking; 

- € 40,00 voor het opvragen van (een) 
aflossingsnota(s) bij de hypotheek-/
kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing; 

- € 120,00* per akte van gehele doorhaling;

 - € 150,00* per akte van gedeeltelijke doorhaling;  

Dan zal de koper dit meerdere voor zijn rekening 
nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de 
afrekening ter zake van de levering direct door-

berekenen aan de koper. Dit artikel is tevens van toe-
passing indien er administratiekosten, kantoorkosten 
en/of beheerkosten in rekening gebracht worden. 
(Alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee 
laatstgenoemde bedragen tevens inclusief kadastraal 
recht.) 

 

Genoemde kosten zijn gebaseerd op bedragen zoals 
die algemeen en redelijkerwijs door notarissen bij de 
verkopende partij in rekening worden gebracht voor 
de betreffende verrichtingen. Indien de door de koper 
aangewezen notaris voor de betreffende 
verrichtingen meer aan kosten in rekening brengt dan 
genoemde bedragen, komt het meerdere voor 
rekening en risico van koper. 

 

* Kosten van inschrijving ad € 7,97 (wordt niet belast 
met BTW) niet inbegrepen.





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 of bankgarantie



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 waar-
borgsom kan de koper ook een schriftelijke bank-
garantie afgeven, mits deze bankgarantie onvoor-
waardelijk is afgegeven door een in Nederland 

gevestigde bankinstelling.

Bel voor meer informatie 030-6076060 of kijk op www.moenmakelaars.nl



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 de volgende kosten:

- Overdrachtsbelasting

- Notariskosten voor de opmaak van de akte van 

  levering

- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering

  (koopakte)

Naast deze kosten dien je, als koper, onder andere 
ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de

  hypotheekakte

- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte




Onder de kosten koper vallen nooit de makelaars-
kosten. 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.





Bouwtechnische keuring

Koper dient bij de onderhandeling aan te geven of de 
woning bouwtechnisch gekeurd dient te worden om 
eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan 
wel de woning te laten controleren op de aanwezig-
heid van asbesthoudende materialen en/of grond op 
enige verontreiniging te laten onderzoeken. De 

kosten voor deze keuring komen voor rekening van 
koper. 





Vloeren

Indien de woning is gebouwd in de periode tussen 
1965 en 1984 bestaat de mogelijkheid dat de 
constructie is uitgevoerd met een betonnen 
Kwaaitaal- of Mantavloer. 





Toelichtingsclausule NEN2580

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 Meet-
instructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting. Uitgangspunt blijft altijd; “Wat je ziet is wat je 
koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit. 

Plattegronden

De plattegronden welke onderdeel uitmaken van de 
verkoopdocumentatie zijn indicatief bedoeld en ter 
inspiratie. Hier kunnen geen rechten aan 
ontleendworden. Het is aan koper zelf om deze te 
controleren op juistheid en volledigheid. 





Ouderdomsclausule (van toepassing indien de 
woning ouder is dan 20 jaar)

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de on-
roerende zaak meer dan 20 jaar oud is, wat betekent 
dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen 
worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 

woningen. In afwijking van artikel 6.3 van de 
koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het 
geheel of ten dele ontbreken van een of meer 
eigenschappen van de onroerende zaak voor 
normaal en bijzonder gebruik en het eventueel 
anderzins niet - beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.





Asbest  (van toepassing indien de woning gebouwd 
is voor 1994)

In de onroerende zaak kunnen gezien de leeftijd 
asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. 
Indien deze worden verwijderd dienen door koper 
maatregelen en voorzieningen te worden getroffen 
die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met 
deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle 
aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezig-
heid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit 
de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van 
artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 

lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken 
van één of meer eigenschappen van de onroerende 
zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het 
eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak 
aan de overeenkomst als gevolg van de 
aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling 
en/of op welke plaats dan ook voor rekening en 
risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom 
is hier rekening mee gehouden.

Bel voor meer informatie 030-6076060 of kijk op www.moenmakelaars.nl



EVEN VOORSTELLEN
Mogen wij ons even voorstellen? Wij hebben het toch over je (nieuwe) droomstek. Dan verdien je een 
goede en soepele samenwerking met een mooi eindresultaat!




Onze enorme passie en jarenlange ervaring in verkoop, aankoop en taxatie van woningen vormt onze

basis. Daarboven op komt het feit dat als je zaken met ons doet, je ervan op aan kunt dat afspraken

worden nagekomen, wij altijd goed bereikbaar zijn en met plezier investeren in persoonlijke

aandacht. Want we geloven dat we alleen zo succesvol voor je kunnen zijn.




Ons team heeft een enorme schat aan ervaring en een frisse en moderne blik op ons vak. Jouw

woonomgeving heeft voor ons geen geheimen. Wij zijn geboren in de regio en wonen waar wij

werken, dus wij weten wat er speelt. Inmiddels hebben wij een uitgebreid en actief netwerk.

En dat alles zetten wij natuurlijk graag voor je in.




Dus wanneer spreken wij af?








V.l.n.r.

Dennis Wentink, Rob Moen, Paulien de Vries, Melanie Schriekenberg en Lourens Lagas

Bel voor meer informatie 030-6076060 of kijk op www.moenmakelaars.nl



JOUW VRAAG...

ONS ANTWOORD

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent officieel in onderhandeling als de verkoper 
reageert op jouw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper 
een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal 
overleggen, betekent dat dus nog niet dat je 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 belangstellen-
den 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 over-
bieden 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 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, opleverings-
datum en ontbindende voorwaarden) dan legt de 
verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in 
de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een 
belangrijk onderwerp. Je krijgt als koper niet auto-
matisch een ontbindende voorwaarde voor de 
financiering, dit moet je melden bij het uitbrengen van 
jouw 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 boete-
clausule. 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 je de vraagprijs uit een advertentie of een 
woongids biedt, je 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 
jouw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar 
een tegenbod laat doen.





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. 
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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. De makelaar vraagt een ‘belachelijk’ hoge prijs 
voor een woning. Mag dat?

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning ver-

koopt, dit in overleg met zijn makelaar. De koper kan 
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper 
beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper 
belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning 
aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper 
het over deze zaken eens zijn, is er een koop. Soms 
besluiten verkoper en koper over een aantal minder 
belangrijke zaken – roerende zaken bijvoorbeeld – 
pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken 
eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter 
bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen 
zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten 
doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk 
resultaat is bereikt.





8. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze 
om door een eenzijdige verklaring een koopovereen-
komst 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 nieuwbouw-
woning 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 onderhan-
delingsproces. 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 kun 
je niet eisen; de verkoper en verkopende

NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onder-
handelingsproces bepaalde toezeggingen worden 
gedaan.





9. Dient de NVM makelaar met mij in onderhan-
deling 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 je daarover te informeren. 
Het is verstandig als je serieus belangstelling hebt de 
NVM-makelaar te vragen wat jouw positie is. Dat kan 
veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-
makelaar je een toezegging, dan dient hij die na te 
komen.





10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?


Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten 
die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van een 
woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de 
kosten van de notaris voor het opmaken van de 
leveringsakte en het inschrijven daarvan in de 
registers. Als de verkoper een NVM-makelaar 
inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij 
ook zelf met de NVM-makelaar afrekenen voor deze 
dienst (makelaarscourtage). De door de verkoper 
ingeschakelde NVM-makelaar dient vooral het

belang van de verkoper, dus niet van de koper. Het 
kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn 
een eigen NVM-makelaar in te schakelen.




Bron: NVM



VAN BEZICHTIGING


TOT AANKOOP



AANTEKENINGEN
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Moen Garantiemakelaars

Boogstede 1 (Cityplaza)

3431 HH Nieuwegein

T. 030-6076060

E:	info@moenmakelaars.nl

W: www.moenmakelaars.nl

Interesse
in deze woning?


