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Omschrijving 

 

Kometenlaan 102, 3721 JW Bilthoven 
 
Gelegen aan een rustige laan, aan de rand van Bilthoven en De Bilt, is te koop deze moderne TUSSENWONING met 
BERGING en achterom. De woning is voorzien van 4 slaapkamers en een grote dakkapel op de 2e verdieping.  Nabij de 
woning bevinden zich alle dagelijkse voorzieningen, scholen, bossen, sportmogelijkheden, busverbindingen en 
uitvalswegen. De woning is geheel voorzien van dubbel glas met kunststof en aluminium kozijnen.   
  
LOCATIE  
De woning is gelegen aan een rustige laan en toch nabij alle voorzieningen zoals het op loopafstand bevindende 
winkelcentrum ‘Planetenbaan, sportmogelijkheden, scholen en  uitgestrekte wandelbossen. Gezien de ligging aan de 
rand van Bilthoven en De Bilt is vanaf de Kometenlaan bijvoorbeeld het centrum van Utrecht zeer goed te bereiken 
met zowel de auto als de fiets. Het complex “Utrecht “Science Park, het UMC en NS-station van Bilthoven zijn 
eveneens nabij gesitueerd en de nabijgelegen uitvalswegen zorgen voor uitstekende autoverbindingen. Voor de deur 
bevinden zich diverse parkeermogelijkheden.   
  
INDELING   
Entree, hal, meterkast, modern (2018) hangend toilet en fontein, een royale proviand ruimte onder de trap, een 
woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin en vloerverwarming alsmede een halfopen keuken voorzien 
van inbouwapparatuur (o.a. koelkast, vriezer, afzuigkap, 4-pits gaskookplaat, oven, magnetron).  
  
1e verdieping: overloop, een royale ouder slaapkamer aan de achterzijde, een 2e slaapkamer aan de achterzijde, een 
3e slaapkamer aan de voorzijde alsmede een moderne badkamer (2017) met inloopdouche, hangend toilet, 
wastafelmeubel en een designradiator.   
  
2e verdieping: de verdieping is te bereiken via een vaste trap en omvat een ruime voorzolder met bergruimte, de 
aansluitingen voor wasmachine en droger alsmede de opstelplaats voor CV-ketel (2019, Intergas HRE, combi). Op deze 
verdieping is ook nog een ruime 4e slaapkamer. Aan de achterzijde van deze woonlaag bevindt zich een dakkapel over 
nagenoeg de gehele breedte van de woning.   
  
Berging: in de achtertuin bevindt zich een ruime vrijstaande en vergrote berging (13m2) die voorzien is van elektra.  
  
Tuin: De zonnige achtertuin is gelegen op het zuidoosten en bereikbaar via een achterom.  
  
Parkeren: Voor en nabij de woning zijn er voldoende gratis parkeermogelijkheden op de openbare weg.   
  
ENERGIELABEL  
De woning is voorzien van een energielabel D. Deze is afgegeven 09-06-2017 en is geldig tot 09-06-2027. Na deze 
registratie is de woning nog voorzien van HR++ glas op de begane grond en een HRE CV-ketel. De verwachting is dat 
de woning daarom thans een beter label zal hebben.  
  
BIJZONDERHEDEN   
- Perceelsoppervlakte:  143m²  
- Woonoppervlakte ca.: 113m²  
- Berging: 13m2   
- Inhoud: 385 m³   
- Bouwjaar ca: 1964  
- De woning is in 2017 op de begane grond voorzien van kunststof kozijnen (incl voordeur) met HR++ glas.  
- In 2018 is de woning voorzien van vloerverwarming op de begane grond  
- de woning is volledig voorzien van dubbel glas    
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- De badkamer is vervangen in 2017 en het toilet op de begane grond is uit 2018  
- De CV-ketel is uit 2019   
  
DRONE   
De drone video geeft een mooi beeld van de aantrekkelijk ligging van de woning.   
  
PLATTEGROND   
De plattegrond van de woning treft u aan in 2-d en 3-d op Funda of in het meetrapport dat u kunt opvragen bij ons 
kantoor.  
  
BEZICHTIGING   
Wilt u deze woning bezichtigen? Bel 030-6628341 voor het maken van een afspraak.   
  
KANTOOR   
U vindt ons kantoor aan de Kerkweg 11 te Zeist (tegenover het Walkartpark).
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Kenmerken 
 
 : € 445.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Tussenwoning 
Aantal kamers : 5 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 385 m3 
Perceel oppervlakte : 143 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 113 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1964 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin (1.050 bij 600 ) 
Hoofdtuin  Achtertuin  63 m2  (1.050 cm bij 600 ) cm  
Garage : Geen garage 
Energielabel : C 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dakisolatie, Dubbel glas 
C.V.-ketel : Intergas HRC (Gas gestookt combiketel uit 2019, eigendom) 
   

Locatie 
Kometenlaan 102  
3721 JW  BILTHOVEN 

 

 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Foto's 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Foto's 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Foto's 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Foto's 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Plattegrond 
 

 
 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Plattegrond 
 

 
 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Plattegrond 
 

 
 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Plattegrond 
 

 



 
 

DIRK Makelaars Taxateurs B.V. 
Kerkweg 11 

3701HD, ZEIST 
Tel: 030-6628341 

E-mail: welkom@dirkmakelaars.nl 
www.dirkmakelaars.nl  

 
Kometenlaan 102 - 3721 JW  Bilthoven 

Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- kleding kast volwassen slaapkamer     

- babykamer inbouw     

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

- hangplanken/ kapstok hal/ woon/slaapkamers     

- achterwand eettafelbank     

- krijtbord huis op muur woonkamer     

- lambrisering hal     

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

-      

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

- radiatorfolie     

-      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

japanse esdoorn en losse potten     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

- regenton     

- kliko ombouw     
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Extra informatie 

  

 
 
 
Aansprakelijkheid  
Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van het object. De informatie berust deels op door derden 
aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt. Wij kunnen t.a.v. de 
juistheid van gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend.  
Onderhoud  
De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele waarnemingen, 
gerelateerd aan de ouderdom van de woning. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het 
kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). 
Ouderdomsclausule 
De hierna omschreven 'ouderdomsclausule' wordt verwerkt in koopaktes betreffende onroerende zaken ouder dan 30 
jaar. 'Het is koper bekend dat de onroerende zaak is gebouwd omstreeks .....(bouwjaar), 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 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 voor rekening en risico van koper. 
Asbestclausule 
De hierna omschreven 'asbestclausule' wordt verwerkt in koopaktes betreffende onroerende zaken, gebouwd tot 
1995. 'Niet bekend met asbest in de onroerende zaak. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ 
materialen aanwezig zijn. 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.' 
Meetrapport 
De hierna omschreven clausule zal worden opgenomen in de koopakte 'Toelichtingsclausule BBMI (Branche Brede 
Meet Instructie). Koper is ermee bekend dat de maatvoering van de woning is vastgesteld met gebruikmaking van de 
BBMI normering. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. De 
maatvoering is vastgesteld door Blinqlab dan wel aan de hand van de beschikbare plattegronden en/of eigen 
metingen. Hoewel de metingen zorgvuldig zijn uitgevoerd, sluit noch verkoper, noch diens makelaar uit dat er 
onjuistheden voorkomen in deze metingen, dan wel niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, 
hetgeen door koper wordt aanvaard. 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 in deze.' 
Koopakte  
De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM (2018). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
in Onroerende zaken en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging van Eigen Huis.  
Bedenktijd  
De koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf heeft 
bedenktijd om deze overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die 
volgt op de dag dat tussen de partijen opgemaakt akte is ondertekend en (in kopie) aan koper ter hand wordt gesteld.  
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Schriftelijkheidsvereiste 
Alle door DIRK Makelaars Taxateurs BV en verkoper(s) verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een 
uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bod. Er is pas sprake van een rechtsgeldige 
koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. 
Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of 
een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt wettelijk niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’.  
Zekerheidstelling  
De waarborg/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 6 weken na de dag dat de 
overeenstemming is bereikt over de koopsom en de overige voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren. 
De koper kan een voorbehoud bouwtechnische keuring laten opnemen in de koopakte. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van de koper.  
Eigendomsoverdracht  
De woning zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van 
de overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, 
heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.  
Baten en lasten  
Op het moment van de eigendomsoverdracht bij de notaris komen alle baten en lasten, verschuldigde canons voor 
rekening van de koper. Alle lopende baten, lasten e.d. worden door de notaris verrekend naar rato van tijd.   
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