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Goed onderhouden vierkamer appartement (maisonette) met een interne trap, verdeeld over twee
verdiepingen.
Het appartement is gemoderniseerd en maakt deel uit van een kleinschalig complex. Het beschikt
over een balkon bij de ouderslaapkamer en heeft een eigen, ruime berging in de onderbouw. Vanwege
meerdere slaapkamers en de gunstige indeling geschikt voor bewoning door een klein gezin. Gunstig
gelegen op de grens van de levendige "Dichterswijk” en het centrum van Zeist.






Indeling:

-----------

Eerste verdieping, gelegen op de 1e etage van het appartementengebouw:

Entree, hal voorzien van lambrisering, meterkast, toilet en trap naar de tweede verdieping. De
moderne keuken is voorzien van de nodige inbouwapparatuur, zoals een 5 pits gasfornuis, rvs-afzuiger,
vaatwasser, koelkast, vriezer en combi-magnetron. In de keuken bevindt zich tevens de C.V.-ruimte
met een aansluitpunt voor de wasmachine




Tweede verdieping: 

3 slaapkamers met overloop en badkamer. De grootste slaapkamer ligt aan de voorzijde en heeft een
zonnig balkon. De andere twee slaapkamers liggen aan de achterzijde. De badkamer is voorzien van
een wastafelmeubel en douche.






Locatie:

----------

Op loopafstand ligt het gezellige centrum van Zeist met een compleet winkelbestand en uitgebreide
culturele- & horecavoorzieningen. Scholen en sportaccommodaties zijn in de directe omgeving. De
wandelbossen van het Utrechts Landschap en Utrecht Science Park met het universiteitscentrum de
Uithof en het UMC liggen op plezierige fietsafstand, evenals een NS-station. Uitvalswegen zorgen voor
uitstekende bereikbaarheid per auto






Kenmerken

--------------

* bouwjaar 1959

* woonoppervlakte 80 m²

* inhoud 246 m³ 

* gratis parkeergelegenheid

* huur voor onbepaalde tijd met een minimale huurtermijn van 1 jaar

* onder voornbehoud gunning eigenaar
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Informatieplicht 

De verkoper van onroerende zaken 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. Daartoe is
door ons kantoor een verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei belangrijke informatie voor de koper wordt
verstrekt. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar een kopie van het deze lijst
alsmede 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 van roerende
zaken”, die zich in deze brochure bevindt. 





 Onderzoeksplicht 


De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een eigen onderzoeksplicht. Ook
zal de koper duidelijk aan moeten geven 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 een 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 is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de financiële consequenties van
uw eventuele aankoop. Hiervoor kunt u terecht bij een financieel specialist of uw Bank. Zij beschikken over
essentiële kennis om u een persoonlijk en helder advies te geven, zodat u zich in de toekomst geen zorgen hoeft te
maken over bekostiging van uw nieuwe woning. Dat verzekert u van een objectief en betrouwbaar advies. 





 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 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. 





 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 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
NVM-koopovereenkomst, die door verkoper en koper getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt
toegezonden.




 Waarborgsom 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. 







 Ondanks de zorg die wij besteden aan de correcte invoer van de algemene gegevens en de

maatvoering van de aangeboden objecten kunnen hier geen rechten aan ontleend worden 



CLAUSULES 




Bij het tot stand komen van een verkoop wordt de koopakte door ons kantoor opgesteld. Wij gebruiken hiervoor
de Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning of appartementsrecht (model 2021). Deze
overeenkomst is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 




Graag willen wij u wijzen op het schriftelijkheidsvereiste. Dit houdt in dat er pas sprake van een rechtsgeldige
koop is wanneer de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. 





 Aan deze koopakte kunnen door ons o.a. de volgende clausules worden toegevoegd: 






 Ouderdomsclausule (lichte versie)


Koper verklaart bekend te zijn met de ouderdom van deze woning en de bijgebouwen. De eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden liggen aanzienlijk lager dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper de kwaliteit
ervan gegarandeerd heeft staat hij niet in de voor o.a. de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor
elektriciteit, water en gas, de riolering, evt. afwezigheid van ongedierte cq schimmels (zoals houtworm, boktor,
zwam etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken
worden geacht niet belemmerd te werken op het in artikel 6.3 omschreven woongebruik. Koper is in de
gelegenheid gesteld een bouwtechnische keuring te laten verrichten en heeft hiervan wel/geen gebruik gemaakt. 





 Ouderdomsclausule (zware versie) 


Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan .. 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 deze koopovereenkomst komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de
onroerende zaak voor normaal gebruik als gevolg van de ouderdom voor rekening en risico van koper. Koper is in
de gelegenheid gesteld een bouwtechnische keuring te laten verrichten en heeft hiervan geen gebruik gemaakt 





 Toelichtingsclausule branche brede meetinstructie. 


De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een
indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Koper is
voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat
en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens
makelaar aanvaarden geen aansprakelijkheid hierin. 





 Ontbindende voorwaarden 


Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde
financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen. In het
kader van een mededeling dat ontbinding wordt ingeroepen op grond van het financieringsvoorbehoud wordt
onder 'goed gedocumenteerd' verstaan dat naast de mededeling van het inroepen van de ontbinding ook de
bewijsstukken overlegd moeten worden dat koper bij tenminste één geldverstrekkende instelling een offerte heeft
aangevraagd of heeft laten aanvragen en dat deze aanvraag tot het gewenste resultaat heeft geleid. Daarnaast
overlegt koper een kopie van de aangevraagde hypotheekoffertes. De afwijzingsbrief moet de volgende informatie
bevatten:
1. offerte op naam 

2. adres voor welke woning de aanvraag is gedaan 

3. het aangevraagde hypotheekbedrag 

4. de reden van afwijzing. 



Notaris buiten regio / notariskosten verkoper 

Indien de gekozen notaris een notaris buiten de regio Eemland betreft en de kosten die door de notaris in rekening
zullen worden gebracht en deze verband houden met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en
de doorhaling van verkopers hypothe(e)k(en) en/of beslagen die op het verkochte rust(en), meer bedragen dan: €
11,50 per telefonische overboeking; € 40,00 voor het opvragen van (een) aflossingsnota bij de hypotheek/
kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing; € 185,00 per akte van doorhaling Dan zal de koper dit meerdere
voor zijn rekening nemen. Deze kosten zal de notaris op de afrekening ter zake van de levering direct
doorberekenen aan de koper. Dit is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten of kosten
voor informatie GBA in rekening gebracht worden (alle bedragen zijn exclusief BTW en de laatstgenoemde
bedragen tevens inclusief kadastraal recht). 2. Indien koper een notaris kiest die verder dan 20 kilometer van het
verkochte gevestigd is, dan zullen de kosten voor een eventuele volmacht voor verkoper voor rekening van koper
zijn, indien verkoper er vanwege de afstand voor kiest niet bij de eigendomsoverdracht aanwezig te zijn. 





 Niet zelf-bewoningsclausule (indien van toepassing)


Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt 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. 





 Persoonsgegevens


Partijen stemmen er mee in dat Parkland Makelaardij het object en uw persoonsgegevens, indien dit van belang is,
ter kennis brengt aan collega's en derden, zoals: boekhouder, accountant, hypotheekverstrekker, verzekeraar,
taxateur, collega makelaar, notaris, etc. en dat deze gegevens worden opgenomen in toegankelijke databases voor
o.a. de facturatie. Voor zover hiermede gepaard gaande kosten zijn inclusief. Zie hiervoor ook het privacy beleid. 





 Asbestclausule:


In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn, mogelijk is de standleiding in de
koof meterkast van asbesthoudend materiaal. 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 aanwezigheid 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. 


