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32
Arteveldestraat Groningen

woont u 

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 90 m²
Perceeloppervlakte 167 m²

INhoud 240 m³
Bouwjaar 1920

Vraagprijs € 174.500,-



OMSCHRIJVING
Waarom kiezen tussen wonen in de stad of in een 
dorp? Als u ook hier kunt wonen, in de 
Arteveldestraat.




Een heerlijke sfeer, gemoedelijk, fraaie karakteristieke 
bouw, dorpse straatjes en toch dicht bij de stad met 
alle goede voorzieningen.

Hier op nummer 32 vindt u een fraai afgewerkt en 
goed onderhouden helft van dubbel woonhuis met 
eigen oprit. De voorzieningen zijn geheel van deze 
tijd, modern en comfortabel, de stijl van de woning is 
tijdloos!




Indeling:

Begane grond:

Entree, hal, en zoals het hoort in een karakteristiek 
huis een echte "kelder”, via mooie en-suite deuren 
naar de woonkamer, 30m2, met veel sfeer, 
schitterende balken aan het plafond, mooie 
raampartijen en een fraaie houtkachel. Vanuit de 
woonkamer is er zicht de straat in, maar ook via de 
openslaande deuren op de tuin.  De woning  is 
aanzienlijk uitgebouwd, waarin de open keuken, met 
een in u-vorm opgesteld keukenblok, voorzien van 
zeer complete inbouwapparatuur. Er is een modern 
(hangend) toilet met fontein en een heerlijke 
badkamer met bubbelbad, douche, dubbel 
wastafelmeubel en witgoedaansluiting.




Verdieping:

Overloop met veel bergruimte achter de schotten, 
grote ouder slaapkamer, met doorloop naar de 
tweede slaapkamer, beide met groot dakkapel en een 
derde slaapkamer (resp. 8.6m2 8.6m2 en 9m2). 

Middels een steektrap is een zeer praktische vliering 
te bereiken met veel bergruimte.




De tuin is ruim opgezet, voorzien van fraaie bestrating 
en er is een uitstekende bezonning, met veel privacy. 
De ruime schuur  biedt zowel veel bergruimte als een 
heerlijke "klus plek”.































Bijzonderheden:

Woonoppervlak: 90m2

Perceel: 167m2 

CV ketel in eigendom, radiatoren en deels 
vloerverwarming.

Garagebox is te huur voor €53,87 per maand, en is 
vlakbij de woning gesitueerd.





































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
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

 

Tuin overige

koelvries combinatie 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

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



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

Koelkast/vriezer X

Vaatwasser X

Combi magnetron X

Gasfornuis X

Afzuigkap X

 

Algemeen

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



 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 

 

Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 
Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. 
Als u twijfelt over de juiste beantwoording, of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de 
vraag. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar.  
(* Een kopie van deel B wordt verstrekt aan de koper en kan, indien partijen dit wensen, als bijlage aan de 
koopakte gehecht worden.) 
 

DEEL B 
 
Persoonlijke gegevens 

Naam :  .......................................................................................................................................................  

Adres te verkopen woning: Arteveldestraat 32 ............................................................................................................  
 
 
1. Bijzonderheden 
 
a. Zijn er nadat u het perceel in eigendom 
 hebt gekregen nog andere, eventuele  
 aanvullende notariële of onderhandse  
 akten opgesteld met betrekking tot het 
 perceel?  nee/ja 
 
b. Zijn er voor zover u bekend mondelinge  
 of schriftelijke afspraken gemaakt over  
 aangrenzende percelen? nee/ja 
 (Denk hierbij aan regelingen voor het  
 gebruik van een poort, schuur, garage, 
 tuin, overeenkomsten met meerdere buren,  
 toezeggingen, erfafscheidingen.) 
 
 Zo ja, welke zijn dat? 
 
   ................................................................................  
 
c. Wijken de huidige terreinafscheidingen  
 volgens u af van de kadastrale eigendoms- 
 grenzen? nee/ja 
 (Denk hierbij ook aan strookjes grond van  
 de gemeente die u in gebruik heeft, of grond  
 van u die gebruikt wordt door de buren.) 
 
 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? 
 
   ................................................................................  
 
d. Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage  
 of schutting gebouwd op grond van de buren  
 of andersom?  nee/ja 
 
 Zo ja, graag nader toelichten: 
 
   ................................................................................  
 

e. Heeft u grond van derden in gebruik? nee/ja 
 Zo ja, welke? 
 
   ................................................................................  
 
f. Rusten er voor zover u weet rechten  
 op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, 
 vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,  
 kwalitatieve rechten of verplichtingen,  
 kettingbedingen, voorkeursrechten,  
 optierechten, rechten van wederinkoop,  
 huurkoop, concurrentiebedingen etc.? nee/ja 
 (Bijvoorbeeld recht van overpad, 1

e
 recht  

 van koop verstrekt aan derden, lopende, 
 geschillen afspraken met betrekking tot  
 gebruik van grond aan of van derden,  
 verhuur, optiebedingen, etc.) 
 
 Zo ja, welke? 
 
   ................................................................................  
 
g. Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van  
 toepassing? nee/ja 
 
 
h. Is er een anti-speculatiebeding van toe- 
 passing op de woning? nee/ja 
 Zo ja, hoe lang nog? 
 
   ................................................................................  
 
i. Is er sprake van een beschermd stads-  
 of dorpsgezicht? nee/ja 
 
 Is er sprake van een gemeentelijk- of  
 rijksmonument? nee/ja 
 



 

 

 Is er sprake van een beeldbepalend object? 
nee/ja 

 
j. Is er sprake van ruilverkaveling? nee/ja 
 
k. Is er sprake van onteigening? nee/ja 
 
l. Is de woning of de grond geheel of  
 gedeeltelijk verhuurd of bij anderen  
 in gebruik? nee/ja 
 
 Zo ja: 
 - is er een huurcontract?  nee/ja 
 - welk gedeelte is verhuurd? 
  
    ..............................................................................  
 
 - welke delen vallen onder gezamenlijk 
   gebruik? 
 
    ..............................................................................  
 
 - welke zaken zijn van de huurder en  
   mag hij verwijderen bij ontruiming? 
   (Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)  
 
    ..............................................................................  
 
 - heeft de huurder een waarborgsom  
   gestort? nee/ja 
   Zo ja, hoeveel?  
 
    ..............................................................................  
 
 - hebt u nog andere afspraken met de huurders  
   gemaakt? nee/ja 
   Zo ja, welke?  
 
    ..............................................................................  
 
m. Is er over het pand een geschil/procedures 

gaande, al dan niet bij de rechter, 
huurcommissie of een andere instantie?  nee/ja 

 (Bijvoorbeeld onteigening/kwesties met  
 buren.) 
 Zo ja, welke is/zijn dat? 
 
   ................................................................................  
 
n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waarde- 
 beschikking WOZ?  nee/ja 
 Zo ja, toelichting:  
 
   ................................................................................  
 
o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven  
 verbeteringen of herstellingen  
 voorgeschreven of aangekondigd die nog  
 niet naar behoren zijn uitgevoerd? nee/ja 
 

p. Zijn er in het verleden subsidies of premies  
 verstrekt die bij verkoop van de woning  
 voor een deel kunnen worden terug- 
 gevorderd? nee/ja 
 
q. Is het pand onbewoonbaar verklaard of  
 in het verleden ooit onbewoonbaar  
 verklaard geweest? nee/ja 
 
r. Is er bij verkoop sprake van een  
 omzetbelastingheffing? nee/ja 
 (Bijvoorbeeld omdat het een voormalig  
 bedrijfsonroerendgoed is, of een 
 woonwoning met praktijkgedeelte, of omdat 
 u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 
 
s. Hoe gebruikt u de woning nu?  
 (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel,  
 opslag.) 
 
  woonhuis ...............................................................  
 
 Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente  
 toegestaan? nee/ja 
 
2. Gevels 
 
a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag  
 of aanhoudend vochtige plekken op de  
 gevels? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/  
 beschadigingen in/aan de gevels  
 aanwezig? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
  Aanbouw wel  
 
c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?

 nee/ja 
 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

 nee/ja 
 
d. Zijn de gevels ooit gereinigd? nee/ja 
 Zo ja, volgens welke methode?  
 
   ................................................................................  
 
3. Dak(en) 
 
a. Hoe oud zijn de daken?  
 
 Platte daken: 1998 ................................................  
 
 Overige daken:  .....................................................  
 
b. Heeft u last van daklekkages (gehad)? nee/ja 



 

 

 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
c. Zijn er in het verleden gebreken  
 geconstateerd aan de dakconstructie zoals  
 scheve, doorbuigende, krakende,  
 beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

 nee/ja 
 Zo ja, waar?  
   ................................................................................  
 
d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten  
 vernieuwen c.q. laten repareren? nee/ja 
 
e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? nee/ja 
f.  Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?  

                                                   
nee/ja/gedeeltelijk 
Ja, uitbouw ten tijde van de bouw  

 
g. Zijn de regenwaterafvoeren in orde? nee/ja 
 Zo nee, toelichting:  
 
   ................................................................................  
 
h. Zijn de dakgoten in orde (bijv. lekkage)? nee/ja 
 Zo nee, toelichting:  
 
   ................................................................................  
 
4. Kozijnen, ramen en deuren 
 
a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en  
 deuren voor het laatst geschilderd? 
 
  3 jaar geleden ........................................................  
 
 Is dit gebeurd door een erkend schilders- 
 bedrijf? nee/ja 
 
b. Functioneren alle scharnieren en sloten?

 nee/ja 
 Zo nee, toelichting:  
 
  Ramen klemmen een beetje ................................  
 
c. Zijn alle sleutels aanwezig? nee/ja 
 
d. Is er sprake van isolerende    

ja/nee/gedeeltelijk 
 beglazing?  
 
e. Is er bij isolerende beglazing sprake  
 van condensvorming tussen het glas? nee/ja 
 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 

5. Vloeren, plafonds en wanden 
 
a. Is er sprake (geweest) van vocht- 
 doorslag of optrekkend vocht op  
 vloeren, plafonds en/of wanden? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
b. Is er sprake (geweest) van schimmel- 
 vorming op de vloeren, plafonds  
 en/of wanden? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen)  
 scheuren en/of beschadigingen in/aan 
 vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

 nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
d. Hebben zich in het verleden problemen  
 voorgedaan met de afwerkingen? nee/ja 
 (Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk,  
 loslatend behang of spuitwerk, holklinkend  
 of loszittend stucwerk, etc.) 
 Zo ja, waar?  
 
  2 tegels in badkamer gescheurd .........................  
 
e. Is er sprake (geweest) van gebreken  
 aan de vloerconstructie, zoals scheve,  
 doorbuigende, krakende, beschadigde  
 en/of aangetaste vloerdelen? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
f. Is er sprake van vloerisolatie? nee/ja 
 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 
 
a. Is er sprake (geweest) van gebreken  
 aan de fundering? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
   ................................................................................  
 
b. Is de kruipruimte toegankelijk? nee/ja 
 
c. Is de kruipruimte droog?    

ja/nee/meestal 
 
d. Is er sprake van vochtdoorslag  
 door de kelderwand? ja/nee/soms 
e. Is de grondwaterstand in de afgelopen  

jaren waarneembaar gewijzigd of is er  



 

 

 sprake van wateroverlast geweest? nee/ja 
 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in 
 de vorm van water in de kruipruimte  
 c.q. kelder? nee/ja 
 
7. Installaties 
 
a. Is er een CV-installatie aanwezig?  nee/ja 
 Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe  
 oud is deze?  
 
 Remea Avanta 2005 ..............................................  
 
 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?  
 
 3 jaar geleden  .......................................................  
 
b. Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van  
 de CV-installatie noodzakelijk? nee/ja 
 Zo ja, hoe vaak?  
 
  ................................................................................  
 
c. Zijn er radiatoren die niet warm worden? nee/ja 
 Zo ja, welke?  
 
  ................................................................................  
 
d. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die  
 lekken? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
  ................................................................................  
 
e. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die  
 ooit zijn bevroren? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 
  ................................................................................  
 
f. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm  
 worden? nee/ja 
 Zo ja, welke?  
 
  ................................................................................  
 
g. In welk jaar zijn voor het laatst de  
 aanwezige schoorsteenkanalen/ 
 rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?  
 
 Niet, doet het goed, weinig gebruikt ...................  
 
 
h. Is de trek van aanwezige schoorsteen- 
 kanalen goed? nee/ja 
 
i. Is de elektrische installatie vernieuwd? nee/ja 
 Zo ja, wanneer en welke onderdelen?  
 
   ................................................................................  

 
j. Zijn u gebreken bekend aan de technische  
 installaties? nee/ja 
 Zo ja, welke?  
 
   ................................................................................  
 
k. Zijn er andere installaties met gebreken? nee/ja 
 Zo ja, welke en welke bijzonderheden?  
   ................................................................................  
 
8. Sanitair en riolering 
a. Zijn er beschadigingen aan wastafels,  
 douche, bad, toiletten, gootstenen en  
 kranen? nee/ja 
 Zo ja, welke?  
 
  Twee tegels gescheurd ........................................  
 
b. Lopen de afvoeren van wastafels, douche,  
 bad, toiletten, gootstenen en kranen goed  
 door? nee/ja 
 Zo nee, welke niet?  
 
   ................................................................................  
 
c. Is de woning aangesloten op het  
 gemeentelijke riool? nee/ja 
 
d. Zijn er gebreken (geweest) aan de  

riolering, zoals breuken, stankoverlast,  
 lekkages, etc.? nee/ja 
 Zo ja, welke?  
 
   ................................................................................  
 
e. Is er een andere voorziening, zoals een  
 septictank, beerput of dergelijk aanwezig? 
 Hemel water afvoer via septictank nee/ja 
 
9. Diversen 
a. Wat is het bouwjaar van de woning?  
 
  1920 ........................................................................  
 
b. Zijn er asbesthoudende materialen in  
 de woning aanwezig? nee/ja 
 Zo ja, welke en waar?  
 
   ................................................................................  
 
c. Blijft er in de woning zeil achter, al dan  
 niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen  
 1955 en 1982? nee/ja 
 
 
d. Is er sprake van loden leidingen in de  
 woning? nee/ja 
 Zo ja, waar?  
 



 

 

   ................................................................................  
 
e. Is de grond voor zover bekend 
 verontreinigd? nee/ja 
 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? nee/ja 
 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een  
 onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

 nee/ja 
 
f. Is er voor zover bekend een olietank  
 aanwezig? nee/ja 
 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? nee/ja 
 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? nee/ja 



 

 

g. Is er sprake van overlast door ongedierte  
 in en om de woning (Muizen, ratten,  
 kakkerlakken, etc.)?  nee/ja 
 
h. Is de woning aangetast door houtworm,  
 boktor, ander ongedierte of zwam? nee/ja 
 Is deze aantasting al eens behandeld? nee/ja 
 Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?  
 
   ................................................................................  
 
i. Is er voor zover bekend sprake van  
 chlorideschade (betonrot)?  nee/ja 

(Betonrot komt vooral voor in kruip- 
ruimtes van woningen gebouwd tussen  
1965 en 1981 die voorzien zijn van  
betonnen vloerelementen van het merk  
Kwaaitaal of Manta. Ook andere beton- 
elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen 
aangetast zijn.) 

 
j. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen 
 plaatsgevonden in en/of om de woning? nee/ja 
 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen, in welk  
 jaartal en door welk bedrijf zijn deze  
 uitgevoerd?  
 
  Aanbouw 1998 met vergunning  .........................  
 
   ................................................................................  
 
   ................................................................................  
 
   ................................................................................  
 
k. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen  
 uitgevoerd zonder omgevingsvergunning 

(voorheen bouwvergunning)? nee/ja 
 
l. Bent u in het bezit van een 

energieprestatiecertificaat/energielabel? nee/ja 
 Zo ja, welke label? 
 
   ................................................................................  
 
10. Vaste lasten 
 
a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  
 aanslag onroerende zaakbelasting?

 € 210,34 ......  
  
 Belastingjaar  ....................  
 
b. Wat is de WOZ-waarde? € 130.000 ....  
 
 Peiljaar? 2017 ............  
 
c. Hoeveel betaalde u voor de laatste  
 aanslag waterschapslasten? € 331,- ........  
 

 Belastingjaar? 2017 ...........  
 
d. Hoeveel betaalde u voor de laatste  
 aanslag rioolrecht? € 151,- ........  
 
 Belastingjaar?  ...................  
 
e. Welke voorschotbedragen betaalt u  
 maandelijks aan de nutsbedrijven?  
 
 Gas/Elektra (samen) € 234,- ........  
 
 Blokverwarming  € 55,90 .......  
 
f. Zijn er leasecontracten  
 (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, 
  CV-ketel, etc.)?  nee/ja 
 Zo ja, welke?  
 
   ................................................................................  
 
 Hoe lang lopen de contracten nog?  
 
   ................................................................................  
 
g. Als er sprake is van erfpacht of  
 opstalrecht? 
 Hoe hoog is dan de canon per jaar? 

 €  ................  
 Heeft u alle canons betaald? nee/ja 
 Is de canon afgekocht?  nee/ja 
 Zo ja, tot wanneer?  
 
   ................................................................................  
 
h. Heeft u alle gemeentelijke belastingen  
 die u verschuldigd bent al betaald? nee/ja 
 Zijn er variabele bedragen voor  
 gemeenschappelijke poorten, inritten  
 of terreinen?  nee/ja 
  
 Zo ja, hoe hoog en waarvoor?  €  ................  
 
   ................................................................................  
 
i.  Heeft u, om in de straat te parkeren,  
 een parkeervergunning nodig?  nee/ja 
 Wat zijn de kosten voor deze parkeer- 
 vergunning per jaar?  €  ................  
 
11. Garanties 
 
Zijn er lopende onderhoudscontracten en/ 
of garantieregelingen overdraagbaar aan de  
koper zoals dakbedekking, CV-installatie,  
dubbele beglazing, etc.?  nee/ja 
 
Zo ja, welke? 
 
Vaatwasser nog net ....................................................  



over ons
Mogen wij ons voorstellen - wij zijn NEBO Makelaars




Wij zijn een modern makelaarskantoor en staan voor een combinatie van enthousiasme, service,

deskundigheid en persoonlijke benadering bij het taxeren, kopen of verkopen van uw woning.

Wij zijn niet de grootste makelaar in de stad Groningen en dat houden we ook graag zo. Want door

onze huizenportefeuille – bewust – beperkt te houden, slagen wij er in uw huis sneller te verkopen.

Gemiddeld in 0 tot drie maanden en dikwijls ook voor een betere prijs.

Want huizen verkopen, dat is een kwestie van kennis en ervaring. Maar het is ook een zaak van tijd

en aandacht investeren. En: van een goed gevoel voor vraag en aanbod.

Wilt u ons bezoeken, kom dan naar Westerhaven 1 te Groningen, de koffie staat klaar (bij

winkelcentrum Westerhaven met ruime parkeergelegenheid).




Info: NEBO Makelaars

Westerhaven 1

9718 AT Groningen

tel.: 050 - 318 21 18

fax. 050 - 314 32 65

e-mail: info@nebomakelaars.nl

internet: www.nebomakelaars.nl

Geopend van ma. t/m vr. van 09.00 t/m 17.30 uur.

Rob is geboren en getogen in Groningen en hij heeft al ruim 
25 jaar ervaring in de onroerend goed markt. De daarnaast 
jarenlange opgedane ervaring in de financiële advisering sluit 
goed aan bij de huidige makelaardij. Hij ziet de makelaardij 
als een vak waar op plezierige wijze veel tijd en energie in 
gestoken moet worden om er persoonlijke voldoening voor 
terug te krijgen. Je moet mensen namelijk uitgebreid van 
dienst willen zijn en hen met goed advies kunnen helpen bij 
het nemen van belangrijke beslissingen. De combinatie van 
de makelaardij en de financiële sector maakt het vak heel 
boeiend en interessant.

Groningen is ook voor Marcel zijn geboorteplaats en de stad 
waar hij zijn jeugdjaren heeft mogen doorbrengen. Sinds 
1999 heeft hij al heel wat in de makelaardij meegemaakt, 
waarbij de verworven kennis hem heeft doen inzien dat het 
gehele vakgebied draait om dynamiek en de anticipatie op 
basis van ervaring. Als makelaar moet je weten wat er aan 
staat te komen en je omgeving en je klant hierop 
voorbereiden. Zoals geen huis en geen klant hetzelfde is, zo 
is geen dag in de makelaardij hetzelfde. “Elke dag mooi 
makelen en de klant hiervan zien genieten, zie ik als een 
hobby.”



hypotheekthuis

Wie zijn wij en wat doen wij?



Wij zijn een onafhankelijk werkend financieel adviesbureau. En onafhankelijk wil in dit geval heel duidelijk zeggen 
dat geen enkele bank of verzekeringmaatschappij ons iets kan verplichten. Met andere woorden, onze 
opdrachtgevers zijn niet de banken of de verzekeraars, u bent onze opdrachtgever!




Dat betekent dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, volledig kunnen richten op uw belangen. Of dat nu 
gaat om een hypotheek, financiële planning of om riskmanagement, ons gaat het erom de belangen van onze 
cliënten zo goed mogelijk te behartigen.




We zeiden het al: we zijn financieel adviseurs. Ons vak is dus het adviseren en begeleiden op het enorm brede 
vlak van financiële dienstverlening. Dat betekent dat wij ons specialist durven te noemen op de terreinen:

Hypotheekadvisering

Vermogensgroei

Risicobeheer om na te gaan hoe dat allemaal beschermd dient te worden

Laagste rente

Beste voorwaarden

Snelle afhandeling

Deskundige adviseurs

Volledige begeleiding van koop tot notaris

Bij aankoop van uw nieuwe woning bieden wij u een scherp financieel advies. Wij bemiddelen voor vrijwel alle 
banken en zoeken voor u de perfecte balans tussen de laagste rente en beste voorwaarden. Neem vrijblijvend 
contact met ons op en wij zorgen voor een vlotte en deskundige afhandeling van uw hypotheek. Laat u verassen!




Kortom:



belangrijke informatie
1. Koopakte


Conform NVM-model.




 2. Kosten koper


De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn 
voor rekening van koper.





 3. Notaris


Ter keuze kopende partij (tenzij anders vermeld).




 4. Waarborgsom/ bankgarantie


Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij verlangt verkoper van koper, indien de 
overdracht later dan 12 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, een waarborgsom of bankgarantie, groot 10% 
van de koopsom, welke binnen 2 weken na overeenstemming in handen van de notaris of diens bank- of 
girorekening wordt gestort. Indien er een voorbehoud voor financiering is gemaakt bedraagt deze termijn 6 
weken.





 5. Bedenktijd


Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter handstelling van (een kopie van) de door verkoper 
en koper getekende koopakte het recht de koopovereenkomst te ontbinden.




* Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.





 6. Financiering


Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor financiering voor 
een periode van 4 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden 
overeengekomen.





 7. Ouderdomsclausule (bij woningen ouder dan 30 jaar)


Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat deze woning meer dan 30 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Tenzij de verkoper de 
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en 
gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht 
niet belemmerend te werken op in artikel 5.3 omschreven gebruik.





 8. Loden leidingen


De norm voor de toegestane hoeveelheid lood in drinkwater in de EG Drinkwaterrichtlijn is aangescherpt. De 
Nederlandse wetgeving heeft deze aanscherping overgenomen. VROM streeft ernaar voor 2006 alle loden 
waterleidingen in Nederland te laten vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van 
loden drinkwaterleidingen in de woning.





 9. Oplevering


In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende/ lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij 
van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.





 10. Baten en lasten


Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van 
splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van 
notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.



11. Inschrijving


Koper heeft het recht de koopakte op zijn kosten door de notaris te laten inschrijven in de openbare registers. 
Inschrijving beschermt koper onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na inschrijving 
ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement, surseance of 
schuldsaneringsregeling.





 12. Identiteit partijen


Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij

zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.





 13. Plattegronden


Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
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