
 
 
 

 
Roel Willemsen Garantiemakelaars o.g. b.v. 
Ella Fitzgeraldstraat 37 
6836 DP Arnhem 
Tel: 026-3274455 
Fax: 026-3274477 
E-mail: info@roelwillemsen.nl 

 
 

  
 

Koningsboulevard 106 - Huissen 
 
 

Vraagprijs € 279.500,- Kosten Koper 
 

  

 

 

 

  



 
 
 

 
Kijk voor meer informatie op www.roelwillemsen.nl of bel 026 - 327 44 55 

 

Omschrijving 
 
 
In de gewilde wijk Loovelden gelegen UITGEBOUWD HERENHUIS met 4 
(slaap)kamers. Deze woning heeft een dichte keuken met inbouwapparatuur, 
beneden een V-groef laminaatvloer en een badkamer met ligbad. 
 
Deze woning onderscheidt zich door de uitbouw aan de achterzijde en de dichte 
woonkeuken. 
 
De centrale ligging in de wijk, met uitzicht over het toekomstige park, combineert 
een heerlijke rustige woonomgeving met een royaal woonhuis. Deze moderne 
woning is optimaal geïsoleerd en v.v. isolerende beglazing en hardhouten kozijnen. 
Verwarming en warm water door middel van de Combiketel en de zonneboiler. 
 
Indeling 
 
Begane grond:  
entree, hal, toilet, meterkast; dichte keuken aan de voorzijde, de keuken is in een U-
opstelling en beschikt over inbouwapparatuur; royale uitgebouwde woonkamer met een 
sfeervolle V-groef laminaatvloer. 
 
1e verdieping: 
bovenhal; 3 (slaap)kamers; moderne badkamer betegeld tot het plafond met een ligbad en 
een 2e toilet; vaste trap naar… 
 
2e verdieping: 
royale 2e verdieping bestaand uit een volwaardige 4e (slaap)kamer aan de voorzijde en 
een riante open ruimte met mogelijkheid voor een studiehoek en de 
wasmachineopstelling. 
 
Tuin: 
fraai aangelegde onderhoudsvriendelijke achtertuin gelegen op het zonnige zuidwesten. In 
de tuin bevindt zich een houten berging en de tuin is tevens bereikbaar middels de 
achterom. 
 
Bijzonderheden: 
> uitbouw aan de achterzijde 
> dichte keuken 
> 4 (slaap)kamers 
> badkamer met ligbad 
> hardhouten kozijnen 
> uitzicht over het park 
> tuin op het zuiden 
> in de nieuwe wijk Loovelden gelegen 
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Omgeving: 
de ligging van het deelplan “Het Eiland” combineert een heerlijke vrije woonomgeving met 
een praktisch ingedeelde zeer ruime woning welke is voorzien van alle comfort. De wijk 
Loovelden ligt direct nabij Arnhem en is zeer centraal gelegen t.o.v. de diverse primaire 
voorzieningen. Het winkelcentrum, scholen en het openbaar vervoer zijn in de directe 
nabijheid gelegen. De sfeervolle, historische binnenstad van Huissen is met de fiets goed 
te bereiken en met de auto heeft u een uitstekende verbinding met de belangrijke 
uitvalswegen. 
 
 
Brochure: 
meer informatie treft u aan in onze uitgebreide kleurenbrochure. U kunt deze downloaden 
of wij kunnen u deze kosteloos toezenden. 
 
 
Bezichtiging: 
bel voor een vrijblijvende bezichtiging. Wij bezichtigen ook zaterdags tussen 10:00 en 
16:00 uur. 
 
Aanvaarding: 
in overleg. 
 
 
Disclaimer: 
De genoemde maten en oppervlakten zijn circa maten. Verschil tussen de werkelijke en 
opgegeven circamaten/oppervlakten geven geen aanleiding tot enige rechtsvordering tot 
vergoeding ter zake. Aan de inhoud van deze specificaties kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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Kenmerken 
 
Vraagprijs  : € 279.500,- Kosten Koper 
Soort : Eengezinswoning 
Type : Tussenwoning 
Aantal kamers : 5 (waarvan 4 slaapkamers) 
Inhoud : 425 m3 
Perceeloppervlakte : 151 m2 
Woonoppervlakte : 130 m2 
Soort bouw : Bestaande bouw 
Bouwjaar : 2003 
Ligging : Aan park, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin 
Garage : Geen garage 
Isolatie : Volledig geisoleerd 
Verwarming : C.v.-ketel 
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Kadaster 
 
Kadastrale gegevens 
Adres Koningsboulevard 106 
Postcode / plaats 6852 PL Huissen 
Gemeente Huissen 
Sectie / Perceel G 1430 
Oppervlakte 151 m2 
Soort Volle eigendom 

 
 
Kadastrale kaart 
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Lijst van Zaken 
 

Beschrijving zaken blijft 
achter 

gaat mee overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

tuin: 

 tuinaanleg / bestrating / beplanting  � � � � 

 buitenverlichting � � � � 

 tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder � � � � 

 tuinhuisje / buitenberging � � � � 

 kasten/werkbank in tuinhuis/berging � � � � 

 broeikas � � � � 

 voet droogmolen � � � � 

woning:     

 vlaggenmast � � � � 

 schotel/antenne � � � � 

 brievenbus � � � � 

 (voordeur)bel � � � � 

 alarminstallatie � � � � 

 veiligheidssloten/inbraakpreventie � � � � 

 rookmelders � � � � 

 rolluiken / zonwering buiten � � � � 

 zonwering binnen � � � � 

 vliegenhorren � � � � 

raamdecoratie, te weten: 

 gordijnrails / gordijnen / vitrages � � � � 

 rolgordijnen � � � � 

 losse horren/rolhorren � � � � 

vloerdecoratie, te weten: 

 - vloerbedekking  � � � � 

 - parketvloer / laminaat � � � � 

 - plavuizen � � � � 

 c.v. met toebehoren � � � � 

 thermostaat � � � � 

 mechanische ventilatie/luchtbehandeling � � � � 

 airconditioning � � � � 

 open haard met toebehoren � � � � 

 allesbrander � � � � 

 kachels � � � � 

 isolatievoorzieningen � � � � 

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

 radiatorafwerking � � � � 

 schilderijophangsysteem � � � � 

 keukenblok met bovenkasten  � � � � 

keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

 - alles blijft in de keuekn � � � � 

keukenaccessoires 
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Beschrijving zaken blijft 
achter 

gaat mee overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

verlichting, te weten: 

 - lampen gaan mee � � � � 

(losse) kasten, legplanken, te weten: 

 - gaan mee � � � � 

 vast bureau � � � � 

 spiegelwanden � � � � 

 wastafels met accessoires � � � � 

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.) � � � � 

 - blijven � � � � 

badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.) 

 - blijven � � � � 

 sauna met toebehoren � � � � 

 veiligheidsschakelaar wasautomaat � � � � 

 waterslot wasautomaat � � � � 

overig 
 
zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 

overige zaken, te weten: 

bijzondere opmerkingen: 
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Algemene informatie aspirant koper 
 
Verantwoording 
De verstrekte gegevens in deze verkoopdocumentatie zijn met zorg verzameld. Voor de 
juistheid van de verstrekte informatie aanvaarden wij, noch de verkoper enige 
aansprakelijkheid. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
Indien u na het lezen van deze documentatie nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot 
een van onze medewerkers. 
 
Voorwaarden bij aankoop van een woning. 
Tenzij anders vermeld, zal de koopakte worden opgemaakt door Roel Willemsen 
Garantiemakelaars volgens de modelkoopakte, die is opgesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM), de 
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Tenzij anders is vermeld is de notaris 
keuze aan de koper. Behoudens nadere afspraken zal in de koopakte worden opgenomen 
dat de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, op korte termijn een 
waarborgsom zal storten op de rekening van de notaris van zijn keuze voor het bedrag 
van 10% van de koopsom. De waarborgsom kan worden vervangen door een 
bankgarantie van een Nederlandse bankinstelling 
 
De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand als 
beide partijen de schriftelijke koopakte hebben ondertekend. Zolang er nog geen door 
beide partijen getekende koopakte is, is verkoper niet verplicht mee te werken aan het tot 
stand brengen van de koopovereenkomst. 
 
Onderzoeksplicht van de koper. 
Wij gaan er vanuit dat u, voordat u een bod uitbrengt op de woning, onderzoek heeft 
verricht naar alle aspecten, die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang zijn 
bij het nemen van uw aankoopbeslissing, zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek. 
Daartoe behoort minimaal het bestuderen van de informatie, die door ons wordt 
aangeboden, het inwinnen van informatie bij de gemeente en een onderzoek naar uw 
financiële mogelijkheden. 
 
Op kantoor ligt voor u de volgende documentatie ter inzage: 
- voorbeeld koopakte, toelichting op de koopakte; 
- bouwtechnisch rapport (indien van toepassing); 
- eigendomsbewijs van de woning; 
- inlichtingenformulier van de verkoper; 
- Verzekeringsvoorwaarden Garantieverzekering en Garantie-Plusverzekering (indien van 
toepassing); 
- de stukken van de vereniging van eigenaren (als het een appartement betreft). 
 
De inspectie van de woning door de makelaar is op basis van visuele aspecten. Wij 
adviseren u een eigen adviseur of makelaar mee te nemen. 
 
Enkele vragen ter verduidelijking. 
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en huis kopen doet u niet ieder jaar. Verzekert u zich ervan dat alle, voor u belangrijke, 
zaken ter sprake zijn gekomen. Schroomt u niet om onze medewerker tekst en uitleg te 
vragen over de woning en de te volgen (aankoop) procedure. Vooruitlopend hierop treft u 
onderstaand een aantal van de meest gestelde vragen en het antwoord daarop aan. 
 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper 
een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u 
in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft 
dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. 
 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als men in onderhandeling is? 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan 
daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De 1e bieder hoeft niet 
de beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, 
zoals dat heet, onder bod is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte 
van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te 
volgen procedure, indien u ook een bod wenst uit te brengen. 
 
3. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling 
verhogen? 
Ja, de vraagprijs is alleen 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. De verkoper kan ook kan ook besluiten de vraagprijs te verhogen. Als de 
verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een 
tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. 
 
4. Wanneer komt een koop tot stand? 
Als gevolg van de nieuw wet koop onroerende zaken wordt er na 1 september 2003, 
vanuit gegaan dat de koopovereenkomst tussen verkoper en koper pas tot stand komt, als 
deze schriftelijk wordt aangegaan. Dit in tegenstelling tot voor 1 september 2003 waarin de 
koopakte een weergave was van wat de partijen reeds mondeling overeen waren 
gekomen. 
 
Na het tekenen van de koopakte heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. 
In deze bedenktijd is het mogelijk om zonder verdere gevolgen de koop te ontbinden. 
 
5. Wanneer begint/eindigt de bedenktijd? 
De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen 
partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 
uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe 
laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen. 
 
6. Maakt het voor het begin van de bedenktijd uit of er ontbindende voorwaarden 
zijn overeengekomen? 
Nee, ontbindende voorwaarden staan helemaal los van de bedenktijd. Het maakt dus ook 
niet uit of zij ten behoeve van de koper of de verkoper zijn opgenomen. 
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7. Moet de ontbinding binnen de bedenktijd schriftelijk gebeuren? 
Nee, als daarover niets is afgesproken is de ontbinding vormvrij en mag er dus ook 
mondeling ontbonden worden. Partijen mogen nadere eisen overeenkomen, zoals 
schriftelijke ontbinding. Overigens doet een koper er met het oog op het bewijs verstandig 
aan om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, ook als er geen nadere eisen zijn 
gesteld. 
 
8. Duurt de wettelijke bedenktijd maximaal drie dagen? 
Nee, de bedenktijd duurt minimaal drie dagen. Omdat de algemene termijnenwet van 
toepassing is kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van de Wet wordt 
de bedenktijd zonodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken 
die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Tevens mag de laatste 
dag van de bedenktijd niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn. 
  
akte getekend >  laatste dag bedenktijd (*) 
maandag > donderdag 
dinsdag > vrijdag 
woensdag > maandag 
donderdag > maandag 
vrijdag > dinsdag 
zaterdag > dinsdag 
zondag > woensdag 
  
(*) behoudens algemeen erkende feestdagen 
 
9. Mag er ook een bedenktijd voor de verkoper worden opgenomen? 
In principe wel. Het betreft echter geen wettelijke bedenktijd, dus het moet wel 
overeengekomen zijn. 
 
10. Wat zijn ontbindende voorwaarden? 
Geldige redenen, die in het koopcontract zijn vastgelegd, om de koop van een woning te 
annuleren. Bij de koop van een woning is het gebruikelijk om ontbindende voorwaarden op 
te nemen voor het verkrijgen van een passende financiering, en (indien van toepassing) 
voor een huisvestingsvergunning of Nationale Hypotheek Garantie. 
 
11. Wanneer ik de vraagprijs bied, ben ik dan officieel de koper? 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, 
heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het 
doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u 
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. 
 
12. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling een andere verkoopprocedure 
gaan hanteren? 
Ja, dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er 
zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te 
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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 in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. De verkoper dient 
echter wel eerst eventuele gedane toezeggingen na te komen. 
 
13. 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 al eens over de 
voorwaarden 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 aankopen 
van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘ optie’ gebruikt. Dan 
heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende 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 makelaar zal in de tussentijd proberen met een andere 
partij in onderhandeling te gaan. Een ‘optie’ kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende 
makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen 
worden gedaan. 
 
14. Wat is de akte van levering? 
Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten 
(onroerende zaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering bij 
de notaris en bent u eigenaar van de woning. Deze akte is ook het bewijs van de betaling 
van de koopsom. 
 
15. Zit de makelaarscourtage in de ‘ kosten koper’? 
Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de 
overdracht van de woning. Dat is de overdrachtsbelasting (6%) en de kosten van de 
notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. 
Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf 
de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de 
verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet dat van de koper. Het kan daarom 
eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen. 
 
16. Energie prestatie certificaat 
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig 
document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en verkoper zal hier voor 
ondertekening van de akte van levering ook niet over beschikken. Koper doet bij deze 
afstand van zijn rechten op afgifte van het vorenbedoelde certificaat. 
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Contact Informatie 
 
Bestaande bouw 
Makelaars 
Maurice Freijters, mobiele telefoon 06 - 53162169 
Joost Laseur, mobiele telefoon 06 - 13070680 
 
Binnendienst  
Sylvie Freijters-Willemsen 
Ursula van Tiel-van Woudenberg 
 
 
Nieuwbouw  
Makelaar 
Caroline Louwersheimer 
 
Binnendienst 
Sabine van de Hoef 
 
adres 
Ella Fitzgeraldstraat 37 
Rijkerswoerd Arnhem (tegenover Poli-Zuid) 
telefoon: 026 - 3274455 
telefax: 026 - 3274477 
internetsite: www.roelwillemsen.nl 
e-mail adres: info@roelwillemsen.nl 
 
De Hypotheekshop Arnhem Zuid 
Hypothecair planner 
Frank van der Meijden 
 
Binnendienst 
Neeltje Verriet-Slotegraaf 
 
adres 
Ella Fitzgeraldstraat 37 
Rijkerswoerd Arnhem (tegenover Poli-Zuid) 
telefoon: 026 - 3274466 
telefax: 026 - 3274477 
internetsite: www.hypotheekshop.nl/770 
e-mail adres: arnhem770@hypotheekshop.nl 
 
 


