BINNENKIJKEN?

Parkweg 7
'T Harde

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

www.vdhardenberg.nl

Bouwjaar: 2000

Kenmerken woning
Maak kennis met de kenmerken

Perceeloppervlakte: 287 m²
Woonoppervlakte: 120 m²

van de woning.
Inhoud: 514 m³
Aantal kamers: 5, waarvan slaapkamers 4
Tuinligging: oost
Verwarming: c.v.-ketel
Isolatie: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
Beglazing: dubbel glas

COMFORT, RUIMTE EN
PRETTIGE WOONLOCATIE
Deze onder fraaie architectuur gebouwde TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP WONING MET GARAGE biedt een
gezin zowel binnen als buiten veel leefruimte.

In 2000 heeft de bouw op degelijke wijze plaatsgevonden waarbij van duurzame materialen gebruik
is gemaakt. Goede thermische isolatie en veel (zon)lichtinval dragen bij aan een laag energieverbruik
(energielabel B).

De heerlijk vrije en ruime achtertuin is op het oosten gelegen en is voldoende diep om de gehele dag
van zon- en schaduw te kunnen genieten.

Door de goede ligging op de kavel beschikt u over extra ruimte naast de aangebouwde garage
waardoor u de achtertuin ook (via de aanwezige poort) buitenom kunt bereiken.

Prettig is ook de centrale en rustige ligging in de dorpskern van 't Harde waardoor de dorps-/
winkelvoorzieningen op loop- en fietsafstand aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de aansluiting op de
rijksweg A-28. Kortom: alle ingrediënten voor comfortabel, ruim en centraal wonen vindt u aan
Parkweg 7.

Dit is een woning die u het beste zelf kunt komen ervaren tijdens een uitgebreide bezichtiging. Wij
nemen graag de tijd voor u.

COMFORT, RUIMTE EN PRETTIGE WOONLOCATIE MOGEN HIER MET HOOFDLETTERS WORDEN
GESCHREVEN... WELKOM!

INDELING &
INFORMATIE
Alvast een indruk van de indeling:
Via de hal met toilet en meterkast bereikt u de royale woonkamer welke van een fraaie
vloerafwerking is voorzien. De erker én het kenmerkende ronde zijgevelraam bieden ruimtelijk
uitzicht. Aan de achterzijde is voldoende ruimte voor een flinke eethoek waarbij de
hoekkeukenopstelling met inbouwapparatuur u uitnodigt uw culinaire kwaliteiten uit te oefenen. De
hier achtergelegen bijkeuken (met aansluitmogelijkheid voor wasapparatuur) biedt zowel toegang
tot de achtertuin als de garage.

Op de eerste etage komt u op de ruime overloop. Vanaf deze overloop betreedt u 3 forse slaapkamers
waarvan de hoofdslaapkamer een schuifkastenwand heeft. Ook de badkamer laat
zich qua formaat niet onbetuigd; deze is geheel betegeld en biedt ruimte aan een douchecabine,
toilet (wandcloset) en wastafel.

De tweede etage beschikt over een riante voorzolder/overloop met tuimeldakraam, opstelplaats c.v.ketel en verschaft toegang tot de 4e (slaap)kamer, eveneens met tuimeldakraam.

Ter informatie:
- gebruiksoppervlakte woonfunctie circa 120 m²
- inhoud circa 514 m³
- kadastrale perceeloppervlakte 287 m²
- vloer-, spouwmuur-, dak- en glasisolatie tijdens de bouw aangebracht.
- energielabel B

PLATTEGROND BEGANE GROND

PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING

PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING

KADASTRALE KAART

Op de hierboven gelegen kadastrale kaart ziet u de erfgrenzen en de zonligging.
De kaart is noordgericht.

VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP

VRAAG & ANTWOORD
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod.
Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen, betekent dat dus
nog niet dat u in onderhandeling bent.
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er over een bod
onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De
verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De
eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn, daarom gaan de bezichtigingen
door. Er mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden
onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak
zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen 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 mededelingen doen over
de hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken.
3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de
onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van
een bod, 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 potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod
dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere bod van
de verkopende partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het
biedingsproces, kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer
te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.
4. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij
verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de
Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of een
woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een
uitnodiging tot het doen van 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.
5. 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 eventueel 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.
6. Dient de makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste
een bezichtiging aanvraag of als eerste een bod uitbreng?
Het antwoord op deze vraag is 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
die na te komen.
7. Mag een makelaar een extreem hoge prijs vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning
verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
8. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de
koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) dan legt de
verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper
niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet
u melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het
ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden
voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra verkoper en koper de koopakte
hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van de
akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke
bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van
de aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens deze bedenktijd niet af van
de koop, 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.
9. 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 niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte
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 kunt u niet eisen; de
verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
10. Wat betekent ‘vrij op naam’?
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op
zich. De woning wordt dan ‘vrij op naam’ (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op
naam vallen de volgende kosten:
- overdrachtsbelasting;
- kadasterkosten voor de inschrijving van de akte van levering;
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering.
De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven
van de hypotheekakte en de notaris kosten voor het opmaken van de
hypotheekakte. Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten.
11. Wat betekent ‘kosten koper’?
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de
woning dient te betalen. Onder ‘kosten koper’ vallen de volgende kosten:
- overdrachtsbelasting;
- kadasterkosten voor de inschrijving van de akte van levering;
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
- kadasterkosten voor de inschrijving van de hypotheekakte;
- notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte.
Onder kosten koper vallen nooit de makelaarskosten.
12. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid koppelt
aan de overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting en de
kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het
inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt
om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening.
De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet
van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn een
eigen makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende
makelaar komt wel voor rekening van de koper.
Heeft u andere vragen met betrekking tot de aan- en/of verkoop van uw
woning, neem vrijblijvend met ons contact op. Wij helpen u graag!

BELANGRIJKE INFORMATIE
Koopovereenkomst
De koopovereenkomst wordt door de verkopend
makelaar opgemaakt conform het model van de NVM
(Nederlandse Vereniging van Makelaars).

erkende financiële instelling. De termijn die wij in de
koopovereenkomst opnemen voor deze ontbindende
voorwaarde is maximaal 7 weken na datum waarop de
overeenstemming is bereikt.

Notaris
De notaris, is tenzij anders vermeld, ter keuze van de
koper. Woningen die door Omnia Wonen via onze
bemiddeling
worden
verkocht,
zullen
bij
(project)notaris Pieltjes te Nunspeet worden
overgedragen.

Bankgarantie
In de koopovereenkomst is bepaling opgenomen dat
de koper tot zekerheid voor de nakoming van zijn
verplichtingen een bankgarantie stelt of een
waarborgsom stort. Deze bedraagt 10% van de
koopsom. De termijn die wij in de koopovereenkomst
opnemen voor het stellen van de bankgarantie of het
storten van de waarborgsom is maximaal 8 weken na
de datum waarop de overeenstemming is bereikt.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná
ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de
particuliere verkoper en de particuliere koper is niet
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er
is pas sprake van een rechtsgeldige koop 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 overigens niet gezien als een ‘ondertekende
koopovereenkomst’.
Drie dagen bedenktijd voor koper
Op het moment dat de koper een afschrift van de
getekende koopovereenkomst heeft ontvangen,
begint de wettelijke bedenktijd van drie dagen te
lopen. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de koper
kosteloos en zonder opgaaf van reden van de koop
afzien. Voor de verkoper geldt geen wettelijke
bedenktijd. De bedenktermijn begint te lopen om
00.00 uur van de dag waarop de koper een kopie van
de getekende koopakte heeft ontvangen. De
Algemene Termijnenwet is op de bedenktijd van
toepassing. In de artikelen 1 en 3 van deze wet is
bepaald dat de termijn niet mag eindigen op een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag en dat
de termijn tenminste dient te bestaan uit twee
werkdagen, zodat de termijn zo nodig wordt verlengd
waardoor deze niet eindigt op een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag.
Ontbindende voorwaarde verkrijging van
financiering
Op verzoek van koper kan in de koopovereenkomst de
ontbindende voorwaarde voor financiering worden
opgenomen. Hierdoor heeft koper de mogelijkheid om
zijn/haar financiering te regelen bij een in Nederland

Inschrijving koopakte
Op verzoek van koper kan de koopakte worden
ingeschreven bij het Kadaster. Eventuele kosten
hieraan verbonden zijn voor rekening van de koper.
Opleveringsniveau / Roerende zaken
De woning wordt aan koper opgeleverd in de staat
waarin deze zich ten tijde van het bereiken van de
overeenstemming bevindt, inclusief lusten en lasten.
De roerende zaken die achter blijven, staan
omschreven in de bijgevoegde lijst van (on)roerende
zaken. Alle baten en lasten en verschuldigde canons
komen vanaf het moment van de overdracht voor
rekening van koper. De lopende baten en lasten
worden naar rato tussen partijen verrekend door de
notaris bij het transport.
Bouwkundige keuring
Indien koper een bouwtechnische keuring wenst te
laten uitvoeren dient koper dit kenbaar te maken
tijdens
de
onderhandeling.
Tenzij
anders
overeengekomen dient de koper de bouwtechnische
keuring te laten plaatsvinden voor of tijdens de drie
dagen bedenktijd.
Maak kennis met onze werkwijze
Verhuisplannen? Maar uw eigen woning moet nog
verkocht worden? Uiteraard zijn wij graag uw makelaar!
Maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos
verkoopadvies.
Zoekopdracht
Is deze woning niet de woning die u zoekt? Wij helpen
u graag bij het vinden van uw droomhuis. Kom
vrijblijvend langs om uw wensen te bespreken.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

ONS TEAM

Hans van den Hardenberg
Beëdigd makelaar en register taxateur

Arianne van Asselt
Assistent makelaar

Een huis koop je niet zomaar. Het is een

Wij kunnen u natuurlijk van alles vertellen over

weloverwogen beslissing die samen gaat met

Van den Hardenberg makelaars & taxateurs.

veel emotie. Voelt u zich er thuis? Is het een

Uiteindelijk gaat het om de mensen die er

goede investering? Wij denken en voelen met u

werken, graag stellen wij ons team aan u voor!

mee. Verwacht van ons geen mooie praatjes, wel
een eerlijk verhaal.

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

ENTHOUSIAST?

Laan 26
8071 JA Nunspeet
0341 25 82 72
nunspeet@vdhardenberg.nl
www.vdhardenberg.nl

www.vdhardenberg.nl

