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 Arendsweg 155 

B e v e r w i j k   

Heerlijk huis om in op te groeien 
 
Een huis als op een kindertekening. Zo fijn is deze pronte woning 
met zadeldak, erker, en een voortuin met bijdehand hekje. Wie 
zou hier nu niet willen opgroeien? Kijk je verder dan je neus lang 
is, dan bemerk je belangrijke details, waaronder de schone 
voegen, het kekke dakkappelletje en up-to-date schilderwerk. En 
een zijraam! De buitenkant belooft veel goeds! Tel daarbij op dat 
de woning aan de Arendsweg ligt, een van oudste en leukste 
straten van Beverwijk, dan is het de hoogste tijd om poolshoogte 
te nemen.  
En dan met name om te ontdekken hoeveel ruimte tot je 
beschikking staat. Het woonvertrek won flink aan ruimte door de 
verzorgde aanbouw. Uitstekend geschikt als leef- speel- of 
studeervertrek. Of, wat let je? Een kantoor aan huis of 
praktijkruimte? De hier gerealiseerde lichtkoepel (2008) zorgt 
voor een klap daglicht. Maar goed, laat eerst de sfeer van de 
genoeglijke huiskamer op je inwerken, met een fraai ingebouwde 
open keuken (2002). Bijzonder is de zogeheten metroflor 
(onderhoudsvrij), niet van een houten vloer te onderscheiden. De 
1e verdieping bevat behalve twee keurig nette slaapkamers een 
snoes van een badkamer met douche (2015). En kijk toch dat 
originele trappenhuis (met zitje!). De kraakheldere achtertuin, 
inclusief stenen muur en betegeling, vormt het smaakvolle 
sluitstuk van deze woning.  
Fiets de straat uit en je plonst binnen 10 à 15 minuten in zee. O 
ja, ook niet onbelangrijk: winkels op de Plantage (van supermarkt 
tot speciaalzaak) vind je op loopafstand. 
 

Bouwjaar:  1927  

Oppervlakte:  115 m² 

Inhoud:   ca. 407 m³    
 

Aanvaarding:               In overleg 
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Voor meer informatie kijk op internet: www.teer.nl 

W e l k o m 
bi j  Teer  Makelaars  
 

Deze brochure wordt u aangeboden door Teer 
Makelaars en de verkoper(s) van het pand. In deze 
brochure willen wij u zo’n goed mogelijk beeld geven 
van hetgeen verkocht wordt. Hoewel gestreefd is naar 
een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de 
beschikbare gegevens, moet er van worden 
uitgegaan dat de informatie in deze brochure slechts 
indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, 
omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door 
mondelinge overdracht. 
 
De in de brochure opgenomen tekeningen geven 
vaak de standaard situatie van de woning weer. 
Echter, het kan voor komen dat de eigenaar cq. 
bewoner wijzigingen heeft aangebracht, zodat maten 
en indelingen niet meer zouden kunnen 
overeenkomen met de werkelijke situatie. 
 
Noch door de eigenaar, noch door de verkopend 
makelaar wordt enige aansprakelijkheid aanvaard 
voor de onjuistheid van de in deze brochure vermelde 
gegevens. 
 

“Benieuwd naar de waarde van uw 
eigen woning?” 
 
Het kan zijn dat u interesse heeft in deze woning 
maar dat u niet op de hoogte bent van  de mogelijke 
(over)waarde van uw huidige woning. Juist deze 
waarde kan voor u belangrijk zijn voor het nemen van 
verdere stappen. Als extra dienstverlening biedt Teer 
Makelaars u een vrijblijvende waardebepaling aan. 
 
Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken 

onder telefoonnummer 0251 - 229225 

Arendsweg 155 

Beverwi jk   
 
W E T E N S W A A R D I G H E D E N  
 
O N D E R Z O E K S P L I C H T  

De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die 
voor hem/haar van belang zijn. Voor een professionele 
begeleiding adviseren wij een eigen NVM-makelaar in de hand te 
nemen. 
 

A l g e m e e n   

Bouwjaar 1927 

Kadastrale gegevens Gemeente Wijk aan zee en 
Duin, sectie B, perceel 8884 

  

Inhoud ca. 407 m³ 

Eigendomsoort Volle eigendom 

Aanvaarding In overleg 

Woonoppervlakte ca. 115 m² 

Aantal kamers 4, waarvan 2 slaapkamers 

  

  

I n s t a l l a t i e s   

Verwarming C.V. Ketel  

Warm water C.V. Ketel 

Elektrische installatie 7 groepen met 3 
aardlekschakelaars  

Bouwjaar c.v. installatie 2005, Nefit Smartline HR 

  

I s o l a t i e   

Isolatie van het glas  Gedeeltelijk dubbel glas 

Isolatie van het dak Ja, de uitbouw 

Isolatie van de muren Ja, de uitbouw 

Isolatie van de vloer Ja, de uitbouw 

  
  

 
C l a u s u l e s  k o o p a k t e  

De volgende clausules worden opgenomen in de koopakte:  
Asbestclausule, ouderdomsclausule en goedkeuring bank. 
Mocht u vragen hebben over de clausules dan zal de 
verkopend makelaar u de informatie verstrekken 

 

 



          

UW  BEL AN G RI JKST E VR AG EN  
o v e r  b e z i c h t i g e n ,  o n d e r h a n d e l i n g e n ,  k o o p o v e r e e n k o m s t e n  e n  m e e r

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 onderhandeld wordt? 
 
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 vertellen dat hij, zoals dat heet, “onder 
bod” is. Een belangstellende mag dan wel een bod uit 
brengen, 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. 

 
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, de opleveringsdatum en de ontbindende 
voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar deze 
afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Daarin moet 
staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. 
Nadat de partijen de koopakte hebben ondertekend, 
ontvangen zij een afschrift van de akte.  

De koper heeft vervolgens nog de mogelijkheid om, 
gedurende drie werkdagen na datum van ontvangst van 
een afschrift van deze akte, van de koop af te zien. 
Daartoe dient hij de verkoper schriftelijk te informeren. 
Zodra deze termijn van drie dagen is verstreken, is de koop 
definitief tot stand gekomen. Voor wat betreft de 
ontbindende voorwaarden die opgenomen zullen worden in 
de koopakte, dienen de partijen van te voren 
overeenstemming te hebben bereikt. Let op: u krijgt als 
koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor 
de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit “onder 
voorbehoud financiering” is. 

 
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 woongids biedt, dan doet u een bod. De 
verkoper mag 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 wijzingen. 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. 
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Tuinaanleg / beplanting / 
erfafscheiding / bestrating 

 x 

Buitenverlichting  x 

Tijd-of schemerschakelaar / 
bewegingsmelder 

 x 

Tuinhuis/berging  x 

Afbeelding muur    x 

Voet droogmolen     x 

Antenne     x 

Brievenbus  x 

(voor)deurbel  x 

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie 

    x 

Alarminstallatie     x 

Rookmelders  x 

Zonwering binnen    x 

Gordijnrails   x 

Gordijnen   x 

Vitrages   x 

Losse horren / rolhorren     x 

Rolgordijnen  x 

Parketvloer  x 

Plavuizen  x 

Laminaat  x 

C.v. met toebehoren  x 

Thermostaat  x 

Mechanische ventilatie toilet  x 

(Voorzet) openhaard     x 

Radiatorafwerking  x 

Isolatievoorzieningen  x 

Keukenblok met bovenkasten 
incl. verlichting 

 x 

Vaatwasser  x 

Combi-magnetron  x 

Koelkast  x 

Afzuigkap  x 

Inbouwverlichting / dimmers  x 

Opbouwverlichting     x 

Alle losse kasten   x 

Spiegelwanden badkamer  x 

Losse kasten, boeken-,legplanken     x 

Wastafel met accessoires  x 

Toiletaccessoires  x 

Badkameraccessoires  x 

Badkamer meubel  x 

Waterslot wasautomaat  x 

Veiligheidsschakelaar 
wasautomaat 

 x 

Kadastrale kaart 

 
 

 
 
     

Voor meer informatie kijk op internet: www.teer.nl 



          

Begane grond 

                                                               
 
 
 

               



          

1e verdieping 
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