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Vraagprijs € 375.000,- k.k.
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Omschrijving 

 
In een bosrijke en kindvriendelijke omgeving ligt deze hoekwoning met mogelijkheid voor vier slaapkamers 
(thans twee), vrijstaande stenen berging, vrij uitzicht aan de voorzijde en een vrij gelegen achtertuin met 
achterom.  
  
Het huis dient gerenoveerd te worden naar de moderne tijd en de woonwensen van nu, maar heeft vele  
mogelijkheden bijvoorbeeld door een uitbouw aan de achterzijde te plaatsen. Het doorbreken van de muur 
tussen keuken en woonkamer geeft de mogelijkheid tot een woonkeuken. Op de eerste verdieping valt een 
extra slaapkamer te realiseren. Door het plaatsen van een vaste trap en dakkapel kan de 2e verdieping als 
volwaardige slaapkamer worden gebruikt.  
  
Omgeving  
'Het Jagtplan' is een gewilde, kleinschalige woonwijk, gebouwd in de jaren vijftig in het bosrijke  
Bilthoven. De wijk is zeer geschikt voor gezinnen met kleine en grotere kinderen en biedt tal van  
mogelijkheden voor andere gezinssamenstellingen. Lagere en middelbare scholen, kinderopvang,  
winkels, wandelbossen, uitvalswegen, bushaltes, de Uithof en het treinstation bevinden zich allemaal op 
steenworp afstand van de Jachthoornlaan. Vanaf het NS-station Bilthoven bent u binnen 10 minuten op 
Utrecht Centraal of Amersfoort Centraal.  
  
INDELING  
Begane grond: entree met meterkast, gang met toilet en kelderkast, vanuit de gang bereikt u de woonkamer 
met open haard en dichte keuken. De woning kan aan de achterzijde worden uitgebouwd, waardoor er een 
heerlijke living gecreëerd wordt.  
  
Eerste verdieping: overloop van waaruit u twee (voorheen drie) slaapkamers met inbouwkasten bereikt en de 
badkamer met douche, wastafelmeubel en toilet.  
De ruime slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een balkon.  
  
Tweede verdieping: vliering/zolder, met mogelijkheid tot het creëren van een slaapkamer door het plaatsen 
van een dakkapel en vaste trap.  
  
Tuin:  
Ruime achtertuin met een stenen berging en een achterom. De tuin is deels bestraat en heeft schuttingen als 
tuinafscheiding met de buren.   
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Bijzonderheden:  
- Bouwjaar 1953;  
- Woonoppervlakte 82 m2, inhoud 202 m3;  
- Perceeloppervlakte 125 m2;  
- Verwarming door middel van CV-ketel (bouwjaar 2008), warm water door geiser;  
- Uitbouw aan achterzijde mogelijk;  
- Ligging naast groenstrook op kindvriendelijke locatie;  
- Vrij uitzicht aan de voorzijde;  
- NS-station met treinen naar Utrecht en Amersfoort op loopafstand;  
- Scholen, sportclubs en horecagelegenheden in directe omgeving;  
- Gelegen aan autoluwe straat;  
- De woning heeft gedeeltelijk dubbelglas beneden met gedeeltelijk kunststof kozijnen, boven aluminium 
kozijnen aan de voorzijde slaapkamer en badkamer met enkelglas, achterkant slaapkamer dubbele 
openslaande deuren met kunststof kozijnen met dubbelglas ook slaapkamerraam is kunststof met dubbelglas  
- Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en is daardoor niet volledig op de hoogte van de 
eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het 
verkochte zelf feitelijk had gebruikt.  
- Verkoper heeft geen Lijst van (roerende) Zaken ingevuld, de woning wordt opgeleverd zoals deze 
aangeboden wordt tijdens de bezichtigingen  
- De koopovereenkomst wordt gesloten op basis van een NVM koopovereenkomst, waarbij aanvullende 
clausules worden opgenomen. Deze zijn beschikbaar op aanvraag.  
- Oplevering in overleg ( per direct beschikbaar).  
  
Aankoopmakelaar inschakelen:  
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor jouw belang en bespaart je tijd, geld en zorgen. Adressen van 
collega NVM-aankoopmakelaars in Utrecht vind je op nvmaankoopmakelaarinutrecht.nl.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 375.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Hoekwoning 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 202 m3 
Perceel oppervlakte : 125 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 82 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1953 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  80 m2  
Garage : Geen garage 
Energielabel : G 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Gedeeltelijk dubbel glas 
Voorzieningen  TV kabel, Natuurlijke ventilatie 
C.V.-ketel :  Gas gestookt uit 2008,  eigendom 
   

Locatie 
Jachthoornlaan 28  
3721 BR  BILTHOVEN 
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Meest gestelde vragen over het kopen en verkopen 
van een woning 
 
Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat je 
tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. Een NVM-makelaar kan de 
vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. De meest voorkomende vragen heeft de NVM voor je op een 
rij gezet. 
  
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door: 
  
a) Een tegenbod te doen. 
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. 
  
Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij/zij je bod met de verkoper zal 
bespreken. 
  
Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. 
Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met 
meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel 
duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er 
al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. Als geïnteresseerde koper mag je dan wel een bod 
uitbrengen, maar de makelaar gaat pas over tot onderhandelen met de andere partijen als de onderhandeling 
met de eerste gegadigde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de 
biedingen. Dit zou overbiedingen kunnen uitlokken. 
  
Wat houdt het Biedlogboek in dat per 01-01-2023 verplicht is? 
Per 1 januari 2023 is het gebruik van het digitale biedlogboek bij verkoop van woningen verplicht voor leden 
van de NVM. Dat betekent dat als je biedt op een huis, je inzicht kunt krijgen in de biedingen. Daardoor is het 
koopproces bij een NVM-makelaar transparant voor iedereen. Alle biedingen van kandidaat-kopers worden 
automatisch vastgelegd in een geanonimiseerd Biedlogboek. 
Het biedlogboek bevat alle biedingen (met roerende zaken) met tijdstip van ontvangst, eventuele 
voorbehouden en of er een persoonlijke boodschap door de kandidaat-koper is toegevoegd. De inhoud van 
de voorbehouden en/of persoonlijke boodschap wordt niet in het biedlogboek opgenomen.  
Meer informatie over het biedlogbok vindt op de website van de NVM middels de volgende link: 
https://www.nvm.nl/wonen/kopen/biedlogboek/ 
  
Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad 
heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je 
de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij/zij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn/haar 
makelaar) een tegenbod doet. 
  
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling 
veranderen? 
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële koper 
ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk je eerdere bod. 
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Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, 
leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de 
verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de 
koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een 
belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit 
meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 
  
Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat 
de koopovereenkomst wordt opgemaakt. 
 
Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: 
  
1. Financieringsvoorbehoud. 
2. Geen huisvestingsvergunning. 
3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. 
4. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie. 
5. NVM No-Risk clausule (voorbehoud verkoop eigen woning). 
  
De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. 
Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. 
Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper een afschrift van de 
overeenkomst heeft ontvangen (fysiek of digitaal), treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd 
in werking met een looptijd van 3 dagen. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze 
tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 
  
Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te 
bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan 
de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De 
makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de 
procedure veranderd wordt. 
  
Wat is een optie? 
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 
 - In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige 
verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan 
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 gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning 
niet. 
 - Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. 
‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een 
geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces.   
Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. 
De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden 
van de woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op 
de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-makelaar 
of dergelijke opties worden gegeven. 
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Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een 
bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling 
gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt 
om teleurstelling te voorkomen. 
  
Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’? 
Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen: 
a) Overdrachtsbelasting. 
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het 
inschrijven ervan in het Kadaster. 
Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de 
hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze 
aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de 
eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de 
verkoper. 
c) Hypotheekkosten 
Denk hierbij aan kosten die je kwijt bent aan de financieel adviseur en/of geldverstrekker. Als je een 
bankgarantie laat storten door de hypotheekverstrekker dan zijn hier ook kosten aan verbonden. Vraag dit na 
bij je financieel adviseur.  
  
Meer informatie? 
Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die komen kijken bij de aan- of verkoop van een woning. Wil je 
meer weten? Ga dan naar www.nvm.nl of kom langs op ons kantoor aan de Amsterdamsestraatweg 498 te 
Utrecht. 
  
Overige informatie m.b.t. de koopovereenkomst en aanvullende artikelen. 
  
De koopovereenkomst 
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, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de 
akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de 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 
Ter zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt uiterlijk binnen 
7 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 doen stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven 
door een in Nederland gevestigde bankinstelling. 
  
Notariskeuze 
Als koper binnen 2 weken na ondertekening van deze koopovereenkomst geen notariskantoor heeft gekozen 
wordt de keuze voor de notaris bepaald door verkoper of diens makelaar. 
Indien de koper een notaris op meer dan 20 kilometer afstand van het onderhavige adres heeft verkozen en 
de verkoper wenst een (notariële) volmacht voor de akte van levering, dan zijn de eventuele kosten hiervan 
voor rekening van de koper. 
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Registratie koopovereenkomst 
Vanaf september 2003 kan de koopovereenkomst worden ingeschreven bij het Kadaster. Vanaf de 
inschrijving is de koper beter beschermd tegen bijvoorbeeld levering van de woning aan een hogere bieder, 
faillissement van de verkoper en beslag op de woning. De werking van de inschrijving is beperkt tot zes 
maanden. Gedurende deze zes maanden kan er geen koop van hetzelfde onroerend goed worden 
ingeschreven. Als de levering langer duurt dan zes maanden is het dus verstandig de koopovereenkomst niet 
direct na de ondertekening, maar zes maanden voor de levering in te laten schrijven. Voor de inschrijving bij 
het Kadaster is de tussenkomst van de notaris vereist. Hij moet controleren of aan de wettelijke eisen voor 
inschrijving is voldaan en daar een verklaring voor opmaken. 
  
Overdracht binnen 6 maanden 
Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens overdracht binnen 
6 maanden een voorgaande overdracht resp. (op)levering kan worden verminderd met de waarde 
waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting tegen het normale tarief, dan wel (niet – 
aftrekbare) omzetbelasting was verschuldigd een en ander conform artikel 13 Wet op Belastingen 
van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde 
overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen 
enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en 
anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 
  
Energie Prestatie Certificaat 
Aan deze koopovereenkomst is een kopie van een energielabel gehecht. Indien het origineel aanwezig is 
wordt dit bij de eigendomsoverdracht overhandigd door de verkoper aan de koper. Vanaf 1 januari 2021 
kunnen alleen energie labels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een 
vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is. Het Vereenvoudigd energielabel, welke op afstand zelf 
kan worden aangevraagd door de woningeigenaar, verdwijnt daarmee. De aan het definitief maken 
verbonden kosten komen voor rekening van verkoper. 
  
Nutsbedrijven 
Koper en verkoper zijn bekend met het feit dat 14 dagen voor eigendomsoverdracht de mutatie moet 
worden gemeld bij de nutsbedrijven. Koper en verkoper zijn partijen in deze en derhalve zelf 
verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden tijdens de eindinspectie voor de 
eigendomsoverdracht en het doorgeven van deze standen aan de betreffende nutsbedrijven. 
  
Ouderdomsclausule (indien van toepassing, vanaf bouwjaar 1990 en ouder) 
Koper verklaard bekend te zijn dat het een oudere woning betreft. In de bouwtijd van deze woning werd 
volgens andere 'bouwnormen' (bouwbesluit, bouwverordening) gebouwd en met andere materialen dan 
tegenwoordig gebruikelijk is. De bouwkundige staat wordt door de koper geacht niet belemmerend te zijn 
voor het genoemde gebruik zoals omschreven in artikel 6.3 van de koopovereenkomst. 
 
Asbestclausule (indien van toepassing, vanaf bouwjaar 1993 en ouder) 
Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Gezien het bouwjaar van de woning 
is er een mogelijkheid dat er asbesthoudende stoffen/materialen in de onroerende zaak aanwezig kunnen 
zijn. Het risico daarvan rust geheel bij koper. Indien de asbesthoudende stoffen/materialen 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 aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan 
voortvloeien. 
  
Bouwkundige keuring binnen bedenktijd (indien van toepassing) 
Partijen zijn overeengekomen dat koper in de gelegenheid is gesteld binnen de drie dagen bedenktijd een 
bouwkundige keuring uit te laten voeren. Na het verstrijken van de drie dagen bedenktijd is koper derhalve 
op de hoogte van de uitkomst van het rapport. 
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Geen bouwkundige keuring (indien van toepassing) 
Koper verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de bouwkundige staat en heeft ervoor gekozen geen 
bouwkundig onderzoek uit te laten voeren.  
  
Geen financieringsvoorbehoud (indien van toepassing) 
Koper en verkoper zijn bekend met het feit dat de koper afstand doet van het recht op ontbinding op grond 
van financiering. Koper is bekend met de risico’s die hierbij horen en verklaart middels ondertekening van 
deze koopovereenkomst zich goed hieromtrent te hebben laten voorlichten. 
  
Niet-zelfbewoningsclausule (indien van toepassing) 
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft bewoond en dat verkoper 
derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan 
verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband 
hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, 
overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper 
komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper 
voor alle eventuele aanspraken van derden. 
  
Digitale ondertekening (indien van toepassing) 
Partijen zijn tezamen overeengekomen de onderhavige koopovereenkomst digitaal te ondertekenen. Door 
digitale ondertekening van de koopovereenkomst accepteren partijen dat de communicatie en de 
verstrekking van documentatie ook digitaal zal plaatsvinden. Koper verklaart dat, zodra de wederzijds 
ondertekende onderhavige koopovereenkomst hem digitaal ter hand is gesteld, de bedenktijd als vermeld in 
artikel 16 wordt geacht te zijn aangevangen. Onder ‘ter hand gesteld’ dient hier te worden verstaan het 
digitaal toezenden per e-mail van de koopovereenkomst. 
  
Op welk tijdstip gaat de bedenktijd in en wanneer loopt deze af? 
De 3 dagen bedenktijd gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper is 
overgedragen. Dit betekent dat op dat moment de koopovereenkomst dus door zowel koper als verkoper is 
ondertekend. Na deze 3 dagen is de koop definitief, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 
Maak je als koper dus geen gebruik van de wettelijke bedenktijd of ben je te laat met het inroepen van de 
bedenktijd, dan ben je verplicht om de woning te kopen en ben je de verkoper de aankoopprijs verschuldigd. 
Behalve als je een beroep kan doen op één van de ontbindende voorwaarden, mits deze zijn afgesproken in 
de koopovereenkomst. 
  
Van de bedenktijd moeten minimaal twee dagen niet in het weekend vallen of een erkende feestdag zijn. De 
bedenktijd eindigt om 23.59 uur op dag 3 van de bedenktijd, na het tekenen van de koopovereenkomst. 
  
Wat als er een weekend- of feestdag in de bedenk periode zit? 
Slechts één van de 3 dagen mag een weekend- of feestdag zijn. Gaat de bedenktijd dus in op 
vrijdag, dan eindigt de termijn niet op maandag om 24.00 uur, maar op dinsdag. Valt het einde van 
een bedenktijd op een weekend- of feestdag dan wordt de termijn verlengd tot de eerst volgende 
werkdag. 
  
Geldt de bedenktijd ook voor de verkoper? 
Nee. Alleen de koper mag de overeenkomst binnen 3 dagen ontbinden. 
  
Hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen? 
De overdrachtsbelasting voor het kopen van een woning voor zelfbewoning is 2% over de koopsom. 
De overdrachtsbelasting voor niet zelfbewoning bedraagt 10,4%.  
  
Ben je jonger dan 35 en koop je een woning voor zelfbewoning?  
Tot een koopsom van maximaal € 440.000,- betaal je geen overdrachtsbelasting.  
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Opkoopbescherming Utrecht 
  
Woning niet zelf gebruiken (opkoopbescherming) 
In de hele stad Utrecht is het vanaf 18 maart 2022 een opkoopbescherming van kracht. Hierbij is het 
verboden om een huis met een WOZ-waarde tot € 487.000 na de aankoop te verhuren. 
  
Er zijn 5 uitzonderingen op de opkoopbescherming: 
 - iemand mag een gekocht huis nog wel verhuren aan eerste- en tweedegraadsfamilie (ouders, 
kinderen, broers en zussen) 
 - iemand mag een gekocht huis tijdelijk verhuren, voor maximaal 12 maanden, bijvoorbeeld als de 
eigenaar lang op reis gaat 
 - iemand mag een gekocht huis verhuren als bedrijfswoning 
 - nieuwbouwprojecten waarin afspraken over verhuur zijn gemaakt 
 - gevallen waarin het verhuren van een huis heel belangrijk is (college van B en W beslist hierover), 
voor zo'n uitzondering is een vergunning nodig 
 - Het verhuren van een woning zonder vergunning kan leiden tot een boete van maximaal €18.500. 
Deze verkoopbrochure 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. 
 
 
  
 
 


