Zomerkade 346, 1273 SW Huizen

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Derde Kostverlorenkade 33
1054 TR, AMSTERDAM
Tel: 020-5893010
E-mail: office@khmakelaardij.nl
www.khmakelaardij.nl

Omschrijving
Een net, ruim 3-kamer appartement met een UNIEK uitzicht over het Gooimeer, zoals je dat zelden ziet.
Gelegen aan het strand van Huizen, waardoor iedere zomerse dag voelt als vakantie!
Het appartement heeft een berging op de verdieping, een privéparkeerplaats in de parkeergarage, een groot
zonnig privé-dakterras (zuid) aan de voorzijde en een kleiner terras met uitzicht over het strand en het
Gooimeer.
Het is het bovenste appartement in deze hoek, dus veel privacy. Bereikbaar met de lift en ligt op de 4e
verdieping (gesloten portiek met video-intercom).
Indeling:
Via het zonnige dakterras naar de voordeur, waar achter een ruime hal met toiletruimte, meterkast, bergkast
en toegang tot alle vertrekken van het appartement.
Lichte L-vormige woonkamer met balkon op het westen met uitzicht over het strand en het Gooimeer.
Een gedateerde keuken met aanrechtblad en inbouwapparatuur (vaatwasmachine, koelkast, vriezer,
keramische kookplaat, afzuigkap en oven)
In de keuken bevindt zich een deur naar de bijkeuken/berging met aansluiting wasmachine/droger en deur
naar het grote dakterras.
Badkamer met ligbad, wastafelmeubel en douche.
Twee slaapkamers met in de grote slaapkamer een zeer ruime diepe ingebouwde kleding/bergkast.
Middels een vlizotrap naar een zeer grote ruime bergzolder met kleine kamer en dakramen. Met het
realiseren van een vaste trap naar zolder zijn diverse toepassingen mogelijk.
Bijzonderheden:
- Uniek uitzicht
- Woonoppervlak 75 m² (conform Branche Brede Meet Instructie, gebaseerd op/afgeleid van de NEN-2580)
- Dubbel glas
- Balkon (west met uniek uitzicht)
- Terras (zuid, oppervlak 22 m2)
- Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage (afstandsbediening)
- Servicekosten € 173,-- per maand
- Gezonde professioneel beheerde VvE.
Vanuit het gemeente Huizen zijn er grote plannen voor het aanleggen van een Strandboulevard met een
grote pier die leidt naar een verdiepte zwemplek niet direct aan het strand, maar op zo’n 50 meter uit de
kustlijn is. Meer groen die niet alleen voor een aangenamer en vriendelijker beeld zorgen, maar ook voor
meer biodiversiteit, verkoeling in de zomer en voor infiltratie van regenwater. Door verbeterde
toegankelijkheid van het strand is voor iedereen, middels een flauwe helling, de lage promenade verbonden
met de hoger gelegen kade. Ook de steiger naar de zwemplek wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt.
Kortom een uniek appartement, die u zeker naar eigen smaak gaat (her)indelen en aanpassen, op een
eveneens unieke plek.
Vraagprijs: € 350.000,-- kosten koper
Oplevering: in overleg/kan snel.

Zomerkade 346 - 1273 SW Huizen

Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Open portiek
Aantal kamers
Inhoud woning
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
Soort appartement
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Hoofdtuin
Garage
Energielabel
Verwarming
Isolatie
Voorzieningen
C.V.-ketel

€ 350.000,00
Appartement
Nee
4 kamers waarvan 2 slaapkamer(s)
353 m3
75 m2
Bovenwoning
1983
Aan water, in woonwijk, vrij uitzicht, aan vaarwater
Zonneterras
Zonneterras 22 m2
Parkeerkelder 12 m2 (496 bij 246 cm)
C
C.V.-Ketel
Dakisolatie, Dubbel glas
Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift, Dakraam
Nefit Smartline Basic (Gas gestookt combiketel uit 2010, eigendom)

Locatie
Zomerkade 346
1273 SW HUIZEN
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Kadaster
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Indexnummer
Soort
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Indexnummer
Soort

Zomerkade 346
1273 SW Huizen
Huizen
E / 1563
75 m2
3
Volle eigendom
Zomerkade 346
1273 SW Huizen
Huizen
E / 1563
12 m2
35
Volle eigendom
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Woning
Interieur

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers
- Losse (hang)lampen
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
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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Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Blijft
achter

Gaat
mee

Designradiator(en)
Radiatorafwerking
Overig, te weten:
- Spiegelwanden
- Schilderij ophangsysteem
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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Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Blijft
achter

Gaat
mee

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:
-
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Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Blijft
achter

Gaat
mee

Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen
Oplaadpunt elektrische auto

Tuin
Inrichting

Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
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)
-
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Kan worden
overgenomen

n.v.t.

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?
CV
Boiler
Zonnepanelen

Ja

Nee

Bijlage(n) over te nemen contracten:
-
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Gaat mee

Moet
worden
overge
nomen

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement
DEEL B
1. Bijzonderheden
A. Zijn er nadat u het appartement in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende
notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het appartement?
Zo ja, welke?
B.

: _________________________________________________

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen?
(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 af van de kadastrale eigendomsgrenzen?
(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van
u die gebruikt wordt door de buren.)
Is een gedeelte van uw appartement, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van
de buren of andersom?

Nee

: _________________________________________________

Heeft u grond van derden in gebruik?
Zo ja, welke grond?

F.

Nee

: _________________________________________________

Zo ja, graag nader toelichten
E.

Niet bekend

: _________________________________________________

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?
D.

Nee

Niet bekend
: _________________________________________________

Rusten er voor zover u weet 'bijzondere lasten en beperkingen' op het appartement?
('Bijzondere lasten en beperkingen' kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende)
erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), kwalitatieve verplichtingen,
kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop),
opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een
aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing.)
Zo ja, welke?

Nee

: _________________________________________________

G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?

Nee

H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op het appartement?

Nee

Zo ja, hoe lang nog?
I.

J.

: _________________________________________________

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing
daartoe?

Nee

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot
aanwijzing daartoe?

Nee

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object?

Nee

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?

Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?
Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag
Duur

Ja / Nee
€ _________

: _________________________________________________

K.

Is er sprake van onteigening?

Nee

L.

Is het appartement of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract?

Ja / Nee

Welk gedeelte is verhuurd?

: _________________________________________________

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

: _________________________________________________

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij
verwijderen bij ontruiming?(Bijvoorbeeld geiser,

: _________________________________________________
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keuken, lampen)
Heeft de huurder een waarborgsom gestort?

Ja / Nee

Zo ja, hoeveel?

€ _________

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?
Zo ja, welke?

: _________________________________________________

M. Is er over het appartement een geschil/procedure gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie
of een andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden,
recht van overpad, erfafscheidingen e.d.)
Zo ja, welke is/zijn dat?
N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?
Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of
aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?
Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het appartement voor een
deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

: _________________________________________________

Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard
geweest?
Zo ja, waarom?

R.

Nee

: _________________________________________________

Zo ja, welke?
Q.

Nee

: _________________________________________________

Zo ja, welke?
P.

Nee

: _________________________________________________

Zo ja, toelichting
O.

Ja / Nee

Nee

: _________________________________________________

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een appartement met
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

: _________________________________________________

S.

Hoe gebruikt u het appartement nu?
(Bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel,
opslag.)

: Wonen

T.

Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan?

Ja

U.

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?
Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u
aangekaart?

: _________________________________________________

2. Gevels
A. Is er bij het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de
gevels?
Zo ja, waar?
B.

Zijn er bij het appartement (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zijn de gevels bij het appartement tijdens de bouw geÏsoleerd?

Ja / Nee /
Niet bekend

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Ja / Nee /
Niet bekend

Is er sprake van volledige isolatie?

Ja / Nee /
Niet bekend

Zo nee, welke delen zijn er niet geÏsoleerd?
D.

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zo ja, waar?
C.

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd?
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Ja / Nee

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

: Onbekend bij bewindvoerder.

3. Dak(en)
A. Hoe oud zijn de daken van het appartementencomplex?
Platte daken
: Onbekend bij bewindvoerder.
Overige daken
B.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Heeft u last van daklekkages (gehad)?
Zo ja, waar?

C.

: Onbekend bij bewindvoerder.

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

D.

Is het dak van het appartementencomplex al eens (gedeeltelijk) vernieuwd c.q. gerepareerd?

Ja / Nee

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Ja / Nee / Niet bekend

Is er sprake van volledige isolatie?

Ja / Nee / Niet bekend
: Onbekend bij bewindvoerder.

Zijn de regenwaterafvoeren van het appartement lek of verstopt?
Zo ja, toelichting

G.

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Is het dak van het appartementencomplex tijdens de bouw geïsoleerd?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?
F.

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?
E.

Ja / Nee

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zijn de dakgoten lek of verstopt?

Ja / Nee

Zo ja, toelichting

: Onbekend bij bewindvoerder.

4. Kozijnen, ramen, en deuren
A. Wanneer zijn de (buiten)kozijnen, ramen en deuren : Onbekend bij bewindvoerder.
van het appartement voor het laatst geschilderd?
Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?
Zo ja, door wie?
B.

: _________________________________________________

Functioneren alle scharnieren en sloten in het appartement?
Zo nee, toelichting

C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig?
Is er sprake van isolerende beglazing in het appartement?
: Onbekend bij bewindvoerder.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?
(Denk aan lekkende ruiten.)

B.

C.

Nee

: Verder onbekend bij bewindvoerder.

Is er in het appartement sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of
wanden?
Zo ja, waar?

Nee

: _________________________________________________

5. Vloeren, plafonds en wanden
A. Is er in het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren,
plafonds en/of wanden?
Zo ja, waar?

Ja
Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

Zo ja, waar?

Ja

: _________________________________________________

Is er sprake van volledige isolatie?
E.

Ja

: _________________________________________________

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?
D.

Ja / Nee

Nee

: Verder onbekend bij bewindvoerder.

Zijn er in het appartement (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan
vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?
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Ja / Nee

Zo ja, waar?
D.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Hebben zich in het verleden in het appartement problemen voorgedaan met de afwerkingen?
(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk,
etc)
Zo ja, waar?

E.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve,
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?
Zo ja, waar?

F.

Is er in het appartement sprake van vloerisolatie?

Ja / Nee /
Niet bekend

Is er sprake van volledige isolatie?

Ja / Nee /
Niet bekend
: Verder onbekend bij bewindvoerder.

6. Kelder, kruipruimte en fundering
A. Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?
Zo ja, waar?

Is de kruipruimte van het appartement toegankelijk?

Ja / Nee
Ja / Nee / Meestal

Zo nee of meestal, toelichting

: Onbekend bij bewindvoerder.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?
Zo ja of soms, toelichting

D.

Ja / Nee / Soms
: Onbekend bij bewindvoerder.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van
wateroverlast geweest?

Ja / Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder?

Ja / Nee /
n.v.t.

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit
geleid?
7. Installaties
A. Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het
appartement?
(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKOsysteem.)

: Onbekend bij bewindvoerder.

: cv-installatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is
deze? Merk

: _________________________________________________

Leeftijd

: ca. 2010.

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

074-01-2021

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?
Zo ja, door wie?
B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?
(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)
Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Ja / Nee
: Onbekend bij bewindvoerder.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?
Zo ja, waar en welke?

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zo ja, welke?
D.

Ja

: Techniek Nederland

Zo ja, wat is u opgevallen?
C.

Niet bekend

: _________________________________________________

Is de kruipruimte droog?
C.

Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

B.

Ja / Nee

Ja / Nee
: Onbekend bij bewindvoerder.
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E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?
Zo ja, waar?

F.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Heeft u vloerverwarming in het appartement?

Nee

Zo ja, waar?
G.

: _________________________________________________

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?
Zo ja, welke?

H.

Ja / Nee

Ja / Nee
: Onbekend bij bewindvoerder.

Heeft het appartementencomplex zonnepanelen?

Nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? Jaar

: _________________________________________________

Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt
: _________________________________________________
gebruikt?
(Bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de
bewoners of voor de gemeenschappelijke ruimten)
I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige
schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren
geveegd/gereinigd?

: Onbekend bij bewindvoerder.

J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen : Onbekend bij bewindvoerder.
voor het laatst gebruikt?
Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

K.

L.

Ja / Nee / Niet bekend

Is de elektrische installatie vernieuwd?

Ja / Nee

Zo ja, wanneer?

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zo ja, welke onderdelen?

: _________________________________________________

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?
Zo ja, welke?

Ja / Nee / Niet bekend
: Onbekend bij bewindvoerder.

8. Sanitair en riolering
A. Zijn er in het appartement beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en
kranen?
Zo ja, welke?
B.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen in het appartement
goed door?
Zo nee, welke niet?

Ja / Nee

: Gootsteen keuken loopt moeizaam door. Verdere gebreken
onbekend bij bewindvoerder.

C.

Is het appartement aangesloten op het gemeentelijke riool?

D.

Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast,
lekkages, etc.?
Zo ja, welke?

E.

Ja / Nee

Ja
Ja / Nee

: Onbekend bij bewindvoerder.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?

Ja / Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden : Onbekend bij bewindvoerder.
onderhouden?
9. Diversen
A. Wat is het bouwjaar van het appartement?
B.

: 1983

Zijn er asbesthoudende materialen in het appartement aanwezig?
Zo ja, welke en waar?

Ja / Nee / Niet bekend

: Onbekend bij bewindvoerder.

C.

Blijft er in het appartement zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen
1955 en 1982?

Nee

D.

Is er sprake van loden leidingen in het appartement?

Nee
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Zo ja, waar?
E.

F.

: _________________________________________________

Is de grond van het appartementencomplex verontreinigd?

Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport?

Ja / Nee /
n.v.t.

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

Ja / Nee /
n.v.t.

Is er een olietank aanwezig?

Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?

Ja / Nee /
n.v.t.

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? : _________________________________________________
Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?
G.

Ja / Nee /
n.v.t.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om het appartement?
(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)
Zo ja, waar?

H.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Is het appartement aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?
Zo ja, waar?

K.

: _________________________________________________

Zo ja, door welk bedrijf?

: _________________________________________________

Is er in het appartement sprake van chlorideschade (betonrot)?
Ja / Nee / Niet bekend
(betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van panden 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.)

: _________________________________________________

Zo ja, in welk jaartal?

: _________________________________________________

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

: _________________________________________________

Zijn er in het appartement verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe
benodigde omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

C.

€ _________

: _________________________________________________

Wat is de WOZ-waarde?

€ 303000,00
: 01-01-2020

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?
Belastingjaar?

Ja

: C tot 29-12-2030

10. Vaste lasten
A. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?

Peiljaar?

Nee

: _________________________________________________

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel?

Belastingjaar

Nee

: _________________________________________________

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde toestemming
van de VvE?

Zo ja, welke label?

B.

Nee

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Zo ja, welke?
M.

: Onbekend bij bewindvoerder.

Hebben er in het appartement verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden?

Zo ja, welke?
L.

Ja / Nee /
n.v.t.

Zo ja, wanneer?

Zo ja, waar?
J.

Ja / Nee / Niet bekend

: Onbekend bij bewindvoerder.

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?

I.

Ja / Nee

€ _________

: _________________________________________________
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D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?
Belastingjaar

E.

: _________________________________________________

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

€ _________

Elektra:

€ _________

Blokverwarming:

€ _________

Anders

: Gas en Elektra samen € 166,= per maand

Te weten
F.

€ 166,00

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten?(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)
Zo ja, welke?

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? Afkoopsom
Duur

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar?

€ _________
€ _________

Heeft u alle canons betaald?

Ja / Nee /
n.v.t.

Is de canon afgekocht?

Ja / Nee /
n.v.t.
: _________________________________________________

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?
Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?

I.

Ja / Nee

: _________________________________________________

Zo ja, tot wanneer?
H.

Nee

: _________________________________________________

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?
Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem
hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

G.

€ _________

Ja
Nee

Zo ja, hoe hoog?

: _________________________________________________

Zo ja, waarvoor?

: _________________________________________________

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?

Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal : _________________________________________________
worden aangevraagd?
Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar?
11. Garanties
A. Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?
(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)
Zo ja, welke?

€ _________

Ja / Nee

: Cv installatie

12. De VvE en onderlinge verhoudingen
A. Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van koophandel)?
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Ja

: _________________________________________________

B.

Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE? : _________________________________________________

C.

Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van het aantal stemmen?

D.

Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE? : _________________________________________________

E.

Ja / Nee

Berging

: _________________________________________________

Parkeerplaats

: _________________________________________________

Aantal stemmen voor dit appartement

: _________________________________________________
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13. De bestuurder(s) ('het bestuur')
A. Is er een professionele bestuurder?
B.

Ja / Nee

Zo nee, is de bestuurder lid van de VvE?

Ja / Nee /
n.v.t.

14. De vergadering van eigenaars
A. Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd?

Ja / Nee

B.

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en actielijsten van de laatste twee vergaderingen
beschikbaar?

Ja / Nee

C.

Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?

Ja / Nee

Zo ja, om welke besluiten gaat het?

: _________________________________________________

15. Verzekeringen
A. Is er een collectieve opstalverzekering?

Ja / Nee

B.

Is daar een 'appartementenclausule' in opgenomen?

Ja / Nee

C.

Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Ja / Nee

16. Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE
A. Is er een reservefonds?

B.

Ja / Nee

Hoe hoog is het reservefonds en wat is de peildatum? Bedrag:

€ _________

Datum

___________
___________
___________
___________
_____

Is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig?

Ja / Nee

Hoe oud is het meerjarenonderhoudsplan en welke : _________________________________________________
periode bestrijkt het plan? Jaar
Periode

: _________________________________________________

C.

Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden
gereserveerd voor groot onderhoud?

: _________________________________________________

D.

Te betalen maandelijkse bijdrage is in totaal:
Waarvan:

€ _________

Exploitatiekosten (servicekosten)

€ _________

Reservering voor onderhoud

€ _________

Stookkosten (voorschot)

€ _________

E.

Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen verschuldigd?
Zo ja, waarvoor, wat is het bedrag en wanneer
moeten deze worden betaald?

F.

Ja / Nee

: _________________________________________________

Bedrag

€ _________

Te voldoen per

___________
___________

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald?
Zo nee, welke niet?

Ja / Nee

: _________________________________________________

17. Nadere informatie
A. Overige zaken (Overige zaken die de koper naar uw : _________________________________________________
mening moet weten)

Zomerkade 346 - 1273 SW Huizen

Kustvisie
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Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
COVID:
Als gevolg van de gewijzigde maatregelen hebben wij onze voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het
coronavirus aangescherpt.
Bezichtigingen (een woning bezichtigen is géén privésituatie, maar een werksituatie) kunnen alleen onder de
volgende voorwaarden doorgaan:
- Eenieder dient zich te houden aan de RIVM maatregelen.
- Bent u vroeger dan afgesproken, dan dient u buiten te wachten.
- Er wordt per bezichtiging een kwartier ingepland. Bent u te laat dan gaat het van de bezichtigingstijd af.
Hier kan niet van afgeweken worden.
- Per bezichtiging kan maar 1 persoon worden binnengelaten, een tweede persoon is mogelijk, mits deze tot
hetzelfde huishouden behoort en tijdens het inplannen van de bezichtiging al is aangekondigd.
- Er worden geen kinderen toegelaten.
- Alle aanwezigen dragen verplicht mondkapjes. Als u ziek bent, klachten van neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts hebt, dan gaat de bezichtiging NIET door.
Bezichtigingen worden geheel gedaan op eigen risico en verantwoording (verkopers en/of hun makelaar
dragen geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor, door of tijdens de bezichtiging).
Van ons kunt u het volgende verwachten:
- De bezichtiging vindt alleen plaats als de huidige bewoner niet in het pand aanwezig is.
- Het te bezichtigen object wordt na elke bezichtiging goed geventileerd.
- De makelaar treft u bij de ingang van het gebouw.
- De makelaar zal ieder, fysiek, contact vermijden en gepaste afstand houden (minimaal 1,5 meter)
- U ontvangt van ons handschoenen die u tijdens de bezichtiging dient te dragen. Pas wanneer u buiten bent
kunt u de handschoenen uittrekken.
Koopovereenkomst
De overeenkomst (het Ringmodel) wordt direct gesloten in Amsterdam en omstreken bij een bij de
Koninklijke Notariële Broederschap aangesloten notaris. Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld
die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van een koopovereenkomst
wordt men geacht bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
Erfdienstbaarheden
In de huidige akte van levering wordt geen melding gemaakt van bijzondere erfdienstbaarheden.
Waarborgsom
Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de
nakoming van de verplichtingen van koper binnen een bepaalde tijd een waarborgsom c.q. bankgarantie ter
grootte van 10% van de overeengekomen koopsom worden verlangd.
Onderzoeksplicht koper
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper zelf onderzoek dient te verrichten naar
de diverse zaken die van belang zijn bij het nemen van de juiste koopbeslissing. Wij noemen: de
bouwtechnische staat van de woning, eventuele rechten en plichten die op de woning (of perceel) rusten
(ook wel erfdienstbaarheden of kwalitatieve rechten/plichten genoemd) en milieufactoren,
omgevingsfactoren, (toekomstige) bestemmingsplannen enzovoorts. Gezien de complexe materie, met
name waar het als koper uw onderzoeksplicht betreft, raden wij u aan een eigen NVM makelaar in te
schakelen en deze mee te nemen naar de bezichtiging(en).
Bouwtechnische keuring
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning/appartement voor het sluiten van de koopovereenkomst te
laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen,
dan wel de woning/appartement te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
De kosten voor deze keuring komen voor rekening van de koper.
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Bodemonderzoek
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de bodem en/of het grondwater van de woning op enige
verontreiniging te laten onderzoeken door een erkend milieubedrijf. De kosten voor deze keuring komen voor
rekening van de koper.
Schriftelijkheidsvereiste
Sinds september 2003 moet de koop van een woonhuis schriftelijk worden aangegaan indien de koper een
particulier is. Deze regel brengt mee dat met louter en alleen een mondelinge overeenstemming de
particuliere koper zich niet bindt zolang die overeenstemming niet schriftelijk is vastgelegd, lees
koopovereenkomst door beide partijen is getekend. Mocht tussen overeenstemming en het ondertekenen
van de koopakte (schriftelijkheidsvereiste) een andere bieding worden neergelegd (inbreken) dan moet deze
bieding door de makelaar met de eigenaar worden besproken. De partij die gekocht heeft wordt van de
bieding op de hoogte gesteld en zal horen van de makelaar hoe nu verder.
Zolang er nog niet aan de schriftelijkheidsvereiste is voldaan mag en kan dit gebeuren!
Het schriftelijkheidsvereiste geldt alleen voor aankoop van een woning voor eigen bewoning. Voor alle
andere aankopen van onroerende zaken blijven de huidige regels gelden, met dien verstande dat ook deze
koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het Kadaster.
Inschrijving van de koopovereenkomst bij het kadaster
Een koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het Kadaster. Alleen een notaris kan voor deze
inschrijving zorgen. Het voordeel van inschrijving bij het Kadaster is dat de koper door deze inschrijving
wordt beschermd tegen calamiteiten aan de zijde van de verkoper zoals dubbele verkoop, faillissement,
schuldsanering en dreigende beslagen. Wordt de eigendom van de woning niet binnen zes maanden na het
ondertekenen van de koopovereenkomst aan de koper geleverd, dan vervalt deze bescherming.
Drie dagen bedenktijd
Als de schriftelijke koopovereenkomst door beide partijen is getekend, dan heeft de koper het recht om,
binnen 3 dagen direct nadat de koopovereenkomst aan hem ter hand is gesteld, van de koop af te zien. De
koper hoeft hiervoor geen redenen op te geven. De gedachte achter deze bedenktijd is dat de koper nog de
gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen. De termijn van dagen is zodanig, dat daarin in ieder geval
twee werkdagen moeten vallen. De verkoper heeft geen bedenktijd. Naast deze bedenktermijn van drie
dagen kunnen uiteraard nog steeds de gebruikelijke ontbindende voorwaarden worden opgenomen,
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening of een woonvergunning. De bedenktijd van
drie dagen kan niet worden uitgesloten.
Bedenktijd en termijnenwet
De bedenktijd is minimaal drie dagen en begint te lopen op de dag na de dag waarop koper de koopakte
heeft getekend/ontvangen. Vanwege het opmaken en ondertekenen van de koopakte zullen er al enkele
dagen zijn verstreken voordat de bedenktijd ingaat. Op de bedenktijd is de Algemene Termijnwet van
toepassing, waarin staat dat ten minste twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdag mogen zijn. Als een bedenktijd eindigt op zo’n dag, dan wordt zij verlengd tot de
eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen
kende feestdag is. Zie hiervoor het volgende overzicht (hierin zijn algemeen erkende feestdagen NIET
meegenomen):
Ondertekende koopakte
door koper ontvangen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Bedenktijd eindigt op
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

Bedenktijd bedraagt
Drie kalenderdagen
Drie kalenderdagen
Vijf kalenderdagen
Vier kalenderdagen
Vier kalenderdagen
Drie kalenderdagen
Drie kalenderdagen

Overeenkomst/Koop.
Verkoper stelt uitdrukkelijk, dat een verkoop niet eerder tot stand komt, dan nadat niet alleen over
hoofdzaken (object en prijs), maar ook over details (zoals datum van aanvaarding, roerende zaken,
ontbindende voorwaarden etc.) overeenstemming is bereikt en de ondertekening van de koopovereenkomst
heeft plaatsgevonden. Anders gezegd: partijen zijn niet gebonden zolang geen schriftelijke
koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
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In de koopakte opgenomen artikelen:
In de koopakte worden de volgende (aanvullende) artikelen opgenomen;
6.3.4.1
Gelet op het bouwjaar kunnne in de onroerende zaak 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.
Ontbindende voorwaarden curatele.
Deze overeenkomst is ontbonden indien verkoper vóór of uiterlijk op (datum) de in verband met zijn curatele
door de wet vereiste toestemming van de kantonrechter niet verkregen heeft.
Verkoper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de vereiste toestemming van de kantonrechter te verkrijgen. Verkoper dient er voor zorg te dragen dat zijn wederpartij uiterlijk op de 5e werkdag
na de in dit artikel genoemde datum schriftelijk bericht heeft ontvangen over het al dan niet vervuld zijn
eze voorwaarde.
Niet zelf-bewoningsclausule (los artikel in koopakte)
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.
Ouderdomclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 28 jaar oud is, wat betekent dat de
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.
Tenzij de verkoper de kwaliteit hiervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren,
de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q.
schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.), mede gezien het feit van de aanwezigheid van
de niet-zelf-bewoningsclausule. Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te
werken op het in artikel 6.3 van de koopakte omschreven woongebruik.
EINDE ARTIKELEN Koopovereenkomst
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Handig om te weten
- Wanneer ben ik in onderhandeling?U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij
reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende
makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.
- Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld
wordt?Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan
het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één
gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de
verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als
belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in
onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVMmakelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen
uitlokken.
- Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?Nee. De
Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een
bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat
hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

- Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?Ja, de
verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter
ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een
tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.
- Hoe komt de koop tot stand?Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken
(zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de
afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U
krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende
voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook
belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de
koopakte wordt opgemaakt.
Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft
ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen
deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen
ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken
opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
- Financieringsvoorbehoud
- Geen huisvestingsvergunning
- Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring
- Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie
- NVM No-Risk clausule
- Mag een makelaar van de NVM 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. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de
verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om
vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke
kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst
de eventueel gedane toezeggingen na te komen.
- Mag een makelaar van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?De
verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
- Wat is een optie?Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige
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verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel 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 nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.
Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde
toezeggingen die een verkopende NVM-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 van de NVM 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 kunt
u niet eisen; de verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
- Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt
voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?Nee. De verkopende makelaar bepaalt
samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te informeren. Hebt u
serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat
zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten
voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de
(notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een
makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De
verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze
reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in te schakelen. De
makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.
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Ondanks dat grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de verkoopbrochure, wordt voor de
onjuistheid van de vermelde gegevens door de eigenaar noch door de verkopend makelaar enige
aansprakelijkheid aanvaard.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht.
De eventueel in de brochure opgenomen tekeningen geven vaak de standaardsituatie van de woning weer.
Het kan echter voorkomen dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht, zodat maten en indelingen niet
meer overeenstemmen met de werkelijke situatie.
Door Kinniging & Heijer Makelaardij o/z B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behalve waar de door
ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak geeft op
uitkering.
Alle door Kinniging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien
worden als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bod.
Verkoper stelt uitdrukkelijk, dat een verkoop niet eerder tot stand komt, dan nadat niet alleen over
hoofdzaken (object en prijs), maar ook over details (zoals datum van aanvaarding, roerende zaken,
ontbindende voorwaarden etc.) overeenstemming is bereikt en de ondertekening van de koopovereenkomst
heeft plaatsgevonden. Anders gezegd: partijen zijn niet gebonden zolang geen schriftelijke
koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
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