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Te koop 

Vraagprijs :    € 399.500,- k.k. 

 
Adres  :    ’t Kofschip 31 te Veenendaal. 
 
Betreft  :  

 

 

        

 

 

 

 

s  

   

Een ruim en keurig onderhouden 3- kamer appartement, gesitueerd op de eerste verdieping 
met een eigen berging. Het appartement beschikt over o.a. een royale woonkamer, open 
keuken, ruime badkamer en twee slaapkamers. Er is een mogelijkheid om een derde 
slaapkamer te realiseren. 
 
Gelegen in Veenendaal West, nabij het gezellige wijkwinkelcentrum ‘’De Ellekoot’’, NS – 
station, de bossen en sportvoorzieningen. Het centrum van Veenendaal met een uiterst 
compleet voorzieningenaanbod is binnen handbereik evenals de uitvalswegen richting de A12 
en A15. Het energielabel bedraagt B. De woonoppervlakte bedraagt circa 107 m2. 
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Indeling: 

Begane grond:  

Het appartementencomplex betreedt u aan de voorzijde van het gebouw. De afgesloten entree heeft 

een video-intercom, een liftinstallatie en een trappenhuis. De berging is gesitueerd op de begane grond. 

Eerste verdieping:  

Via de voordeur komt u in de hal / entree van de woning. Deze hal heeft een deur naar de meterkast. 

Royale woonkamer(circa 45 m2) met mooi uitzicht en schuifpui naar zeer ruim terras(circa 28 m2). 

Tevens bevindt zich hier een aangename werk-, studie en/of leeshoek. Aan de voorzijde van het object 

vindt u de ruime open keuken(circa 10 m2)  inclusief diverse inbouwapparatuur. Te weten: elektrische 

oven, vaatwasser, koelkast, vriesladen, afzuigkap en keramische kookplaat. 

Tussenhal met meerdere slaapkamers(respectievelijk circa 16 m2 en circa 9 m2), te weten een 

slaapkamer met schuifkastenwand aan de voorzijde en een slaapkamer met deur naar balkon aan de 

achterzijde. Badkamer(circa 5 m2) voorzien van toilet, douchehoek, wastafelmeubel(twee wastafels) en 

een wasmachine aansluiting. De badkamer is volledig betegeld. Separaat is er een toiletruimte voorzien 

van een wandcloset en fonteintje met kastje. Deze ruimte is volledig betegeld. Tevens is er een 

praktische vaste bergkast aanwezig waarin de boiler(huur) is opgehangen. 

Grotendeels ligt er een laminaatvloer in het gehele appartement. 

 

 

            
   

 
   
 
 
 
       
    
                     

 
 

Verwarming      : Blokverwarming. 

  Isolatie      : O.a. nagenoeg volledig dubbele beglazing. 

  Aanvaarding      : In overleg. 

 

 

Afmetingen: 

 

Zie plattegrond: 
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Kadastrale gegevens 

Gemeente  : Veenendaal. 

Sectie   : B. 

Nummer  : 5918 A13. 

Grootte  : Circa 107 m². 

Bouwjaar  : Circa 1976. 

 

 

Bijzonderheden ; 

 Een zeer geliefde en gewilde locatie; 

 Prachtig uitzicht op bomenrij en water; 

 Een royaal appartement inclusief twee slaapkamers met een mogelijkheid om 

een derde slaapkamer te realiseren; 

 Eigen berging(circa 7 m2) op de begane grond; 

 Zeer groot dakterras / balkon(circa 28 m2); 

 Nabij o.a. het populaire wijkwinkelcentrum De Ellekoot, het NS – station, de 

bossen en sportvoorzieningen gesitueerd; 

 De service kosten bedragen € 161,46,- per maand exclusief een 

voorschotbedrag van € 148,-per maand aan stookkosten; 

 De stukken van de VVE zijn op te vragen via ons kantoor; 

 De inhoud van de woning bedraagt circa 390 m3;  

 De totale woonoppervlakte van de woning bedraagt circa 107 m2. 
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Peter van den Top Makelaardij 

 
Peter van den Top Makelaardij is een middelgroot makelaarskantoor dat bestaat uit een enthousiast 
team met jarenlange ervaring in de makelaardij. Dankzij deze jarenlange ervaring kan Peter van den 
Top Makelaardij goed inspelen op de wensen van de klanten. Peter van den Top Makelaardij 
manifesteert zich als volstrekt onafhankelijke makelaardij. 
 
De kernactiviteiten van ons kantoor zijn de verkoop van nieuwbouw, verkoop en taxaties van 
woningen van particulieren maar u kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor de aankoop van een 
woning en voor een hypotheekadvies op maat. 
 
Advies en persoonlijke begeleiding zijn voor ons altijd maatwerk en staan bij ons in een hoog vaandel. 
Onze aandacht voor u en uw belangen is gegarandeerd en mede hierdoor hebben wij een grote en 
vaste klantenkring weten op te bouwen. 
 
Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop of aankoop van uw woning en lichten onze werkwijze graag 
geheel vrijblijvend mondeling toe. 
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Aanvullende informatie Peter van den Top Makelaardij 

Asbest 
In woningen waarvan het bouwjaar eerder is dan 1984 bestaat de kans op de aanwezigheid van enige 
asbesthoudende materialen. Dit kan bijvoorbeeld verwerkt zitten in golfplaten op schuurdaken, 
schoorsteenpijpen of vloerbedekking. Op grond van milieuwetgeving dienen er bij verwijdering van 
asbesthoudende materialen speciale maatregelen genomen te worden. Voor verder informatie 
verwijzen wij u naar de gemeente Veenendaal.  
 
Bouwkeuring 
Twijfelt u aan de bouwkundige staat van de woning waar u geweest bent, of wilt u er zeker van zijn 
dat de woning in goede bouwkundige staat verkeert, dan raden wij u aan een bouwkundige keuring 
uit te voeren. U ontvangt daarvan een inspectierapport waarbij alle mogelijke gebreken aan de orde 
worden gesteld en u krijgt een indicatie van de kosten van herstel. In verband met eventuele 
belangenverstrengeling zien wij het als de taak van de koper om opdracht te geven voor het uitvoeren 
van een bouwkeuring. 
 
Informatieplicht 
De verkoper van de onroerende zaak heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper 
verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn, 
aan u mee te delen. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar een 
kopie van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in zaken als 
erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en verplichtingen. Daarnaast is het van 
belang bij verdergaande interesse inzicht te hebben in zaken die wel of niet bij de woning horen. Deze 
gegevens vindt u in de “lijst roerende zaken”, welke tevens bij ons op aanvraag beschikbaar is. 
 
Onderzoeksplicht 
De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een eigen 
onderzoeksplicht. Ook zal de koper duidelijk moeten aangeven wat zijn speciale bedoelingen zijn met 
de te kopen onroerende zaak. Mocht de koper verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen 
om bij een tweede of latere bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen.  
Er ligt verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de gemeente 
en andere openbare diensten. Daarom kan het verstandig zijn dat een koper zich laat bijstaan door 
een eigen “aankopend makelaar”. Dat is een makelaar die de belangen van u als koper behartigt. 
 
Financiering / hypotheek 
Het kopen van een woning is voor iedereen een belangrijke stap die een grote uitgave met zich 
meebrengt. Financiele verplichtingen die u aangaat bij de koop van een woning lopen lang door en 
het is dan ook haast vanzelfsprekend om hierover betrouwbaar advies in te winnen. Peter van den 
Top Makelaardij heeft een samenwerkingsverband met HYPOTHEEKHOUSE m.b.t. hypotheken en zijn 
ook gevestigd op de Kerkewijk 28 in Veenendaal. 
 
Na de bezichtiging 
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd 
naar uw reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de bezichtigde 
woning niet is wat u zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u 
helpen met het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover kunt u informeren bij ons 
kantoor. 
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Onderhandelen 
Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk of telefonisch een bieding, eventueel 
met voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan ons per e-mail willen doorgeven dan 
verzoeken wij u dat mondeling direct te melden zodat wij de e-mail kunnen ophalen en weten dat er 
“een bod op de woning ligt’. Als de partijen het eens zijn over de prijs en de voorwaarden, zullen wij 
zorg dragen voor een correcte vastlegging in een koopovereenkomst, die door koper en verkoper 
getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt toegezonden. 
 

Waarborg of bankgarantie 
Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst 
met de verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de 
overeengekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst. 
 

Algemeen 
Peter van den Top Makelaardij kan u professioneel en kundig ter zijde staan bij het kopen en 
verkopen van een woning. Vanzelfsprekend zijn wij u ook graag van dienst voor een taxatie. 
Indien u verder nog vragen heeft of een afspraak met ons wil maken over bovengenoemde punten 
dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 
 

Verkopen van uw woning 
Het verkopen van een woning is voor u niet zomaar een dagelijkse aangelegenheid en is zeker meer 
dan alleen een bord in de tuin. Het gaat om grote belangen en veel geld. Daarom hebben wij er ons 
vak van gemaakt u door deze spannende tijd heen te helpen. Wij zijn u graag van de eerste tot en met 
de laatste stap van het verkoopproces van dienst. 
 

Opname van uw woning: 
Wij zullen allereerst uw woning bezichtigen en letten op de onderhoudssituatie, de positieve aspecten 
van uw woning en de woonomgeving. Daarnaast zijn wij op de hoogte van de marktsituatie en de 
prijzen van de soortgelijke woningen in de buurt. Samen met u komen wij tot een realistische 
vraagprijs. 
Nadat de woning door de makelaar in de verkoop is genomen zullen wij deze op een uitgebreide en 
exclusieve wijze bij de potentiële kopers onder de aandacht brengen. Dit gebeurt op de volgende 
manieren: 
 

 Verkoopbrochure: 
Hierin komt een uitgebreide omschrijving van uw woning te staan, foto’s, tekeningen en een 
kadastrale kaart. Deze verkoopbrochure wordt aan potentiële kopers meegegeven of 
opgestuurd. 
 

 Internet: 
Uw woning wordt op onze eigen website www.petervandentop-makelaardij.nl op een 
professionele en uitgebreide manier gepresenteerd.  
 

 Funda:  
Uw woning wordt op FUNDA op een professionele en uitgebreide manier gepresenteerd.  
 

 Sociale media: 
Uw woning wordt geplaatst op Twitter, Facebook, Linkedin en instagram. 
 
 

http://www.petervandentop-makelaardij.nl/
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Zodra uw woning is aangemeld gaan wij in ons zoekers bestand na of er potentiële kopers bij ons 
staan ingeschreven voor een soort woning zoals die van u. Indien dit het geval is nemen wij contact 
op met deze zoekers om uw woning bij hen onder de aandacht te brengen en een eventuele 
bezichtiging in te plannen.  
 
Bezichtigingen en onderhandelingen: 
Wij begeleiden de potentiële kopers door uw woning en nodigen ze uit een bod te doen op uw huis. In 
het onderhandelingstraject wat hierop volgt zetten wij ons in voor maximaal resultaat met alleen uw 
belangen voor ogen. Wanneer de onderhandelingen met succes zijn afgerond leggen wij de 
koopovereenkomst voor u vast in een koopakte. De hele verdere afwikkeling van de verkoop wordt 
door ons tot na de notariële overdracht begeleid. Onze dienstverlening neemt u veel werk en zorg uit 
handen en geeft u veel zekerheid en gemak bij het verkopen van uw woning. 
 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. 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. 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod wordt onderhandeld? 
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 eerste bieder hoeft nog niet de beste te 
zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden 
melden 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 mededeling doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden 
kunnen uitlokken. 
 
Kan de verkoper de vraagprijs van de woning tijdens de onderhandelingen verhogen? 
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals 
beschreven onder “word ik koper als ik de vraagprijs bied?”) 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 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. 
Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet, dat afwijkt van het bod dat de 
verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dat eerdere bod van de verkopende partij. Dus 
ook als de partijen “naar elkaar toe komen” in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten 
om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen. 
 
 
Wanneer komt de koop tot stand? 
Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop 
(dat zijn meestal de prijs, opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden) dan is er een koop.  
De verkopende makelaar legt deze koop vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen 
mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de 
koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden 
pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is 
bevonden.  
Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het 
eens zijn vóór de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit “onder voorbehoud van 
financiering” is. 



                                          

Aan onvolkomenheden in de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft 
namelijk 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. 
 
Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
Dat mag. Eén 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. 
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 eventuele 
gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een 
inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. 
 

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 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 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 kan u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een 
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 
 
Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als de eerste die de woning bezichtigt of als ik de 
eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in 
onderhandeling gaan? 
Op deze drie vragen is het antwoord nee.  
De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. 
De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren.  
Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. 
Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging dan dient hij deze na te 
komen. 
Aankopen van een woning 
Het zoeken en vinden van een woning is voor u niet zomaar een dagelijkse aangelegenheid. Het gaat 
om grote belangen en veel geld. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis in de woningmarkt 
kunnen wij u hierbij stap voor stap begeleiden. 
 
Onderstaand geven wij aan welke trajecten er onder andere plaatsvinden indien wij u begeleiden bij 
het aankoopproces. 
 

 Woningen waarvoor u mogelijke interesse heeft worden samen met ons bezichtigd; 

 Indien er interesse is voor de bezichtigde woning zullen wij, uiteraard in overleg met u, een 
biedingsvoorstel opstellen en voeren wij, namens u, de onderhandeling met verkoper; 
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 Indien er een akkoord is bereikt over de koopsom wordt er bij ons op kantoor of bij u thuis de 
koopakte doorgenomen, toegelicht en ondertekend; 

 Op de datum van de eigendomsoverdracht van de woning zullen wij u tijdens de inspectie en 
het notarieel transport begeleiden. 

 
De gegevens uit deze verkoopdocumentatie zijn naar onze mening uit betrouwbare bron afkomstig.  
Peter van den Top Makelaardij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid daarvan. 
Nadrukkelijk zij vermeldt dat deze verkoopdocumentatie niet als een aanbieding of offerte mag 
worden beschouwd, doch uitsluitend als een uitnodiging tot onderhandelen.  
 
 
 

 

 

 


