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Kadastrale kaart 
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Omschrijving 
 
Voor iedereen die op zoek is naar een woonhuis met een zonnige tuin (ZW) en garage moet nu zijn / 
haar kans grijpen. De woning is op vele fronten recentelijk gemoderniseerd; moderne keuken, 
complete badkamer, cv-installatie, elektrasysteem, gestuukte wanden, etc.! De woning is gelegen in 
een gezellige buurt nabij het centrum. Bus- en treinstation, winkels, scholen en 
uitgaansgelegenheden zijn op loopafstand aanwezig. 
 
Indeling: 
Entree, gang met meterkast en trapopgang naar de verdieping. Uiterst lichte doorzonwoonkamer met 
tegelvloer, gezellige houtkachel en schuifpui, moderne open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur 
en bijkeuken met verdiepte bergkast. De toilet is in 2012 verplaatst en vernieuwd met daarin ook de 
aansluiting voor de wasmachine en droger.De zonnige achtertuin is voorzien van sierbestrating en heeft een 
overkapping met verlichting en de toegang naar de garage/berging. 
 
1e verdieping: 
Overloop, de eerste verdieping heeft veel ruimte door de dakkapellen aan de voorzijde en het optrekken van 
de achtergevel, er zijn drie ruime slaapkamers gerealiseerd, moderne badkamer met bubbel-hoekbad, 
separate douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet. 
 
2e verdieping: 
Via een vaste trap is de zolder te bereiken, voorzolder met bergruimte en opstelling combiketel (Vaillant 
2007), flinke slaapkamer. 
 
Bijzonderheden: 
- met een garage/berging van 27m2 natuurlijk ideaal voor motorrijders en hobbyisten; 
- centraal gelegen ten opzichte van alle openbare voorzieningen; 
- de achterslaapkamer op de eerste verdieping is voorzien van rolluiken; 
- nieuwe keuken (2014) met vaatwasser, oven met gaskookplaat, combi-magentron en afzuigkap; 
- toiletruimte in 2012 verplaatst en vernieuwd; 
- heerlijke achtertuin op het zuidwesten; 
 
Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt 
op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u 
op Funda. 
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Kenmerken 
 

soort eengezinswoning 

type tussenwoning 

dak zadeldak 

bouwjaar circa 1935 

inhoud (totaal) circa 310 m³ 

gebruiksoppervlakte woonfunctie circa 99 m² 

perceeloppervlakte 129 m² 

tuin / balkon breedte circa 5 m 

tuin / balkon diepte circa 6 m 

garage vrijstaand steen 

aantal kamers 5 

aantal slaapkamers 4 

ligging object aan rustige weg, in woonwijk 

ligging tuin/balkon zuid, west 

isolatie vloerisolatie, dubbel glas 

verwarming c.v.-ketel 

warmwater c.v.-ketel 

type ketel vaillant 

bouwjaar ketel 2007 

elektra voldoende groepen 

aanvaarding in overleg 

 
 
 

 
 
 



 

 
www.brantjes.nl 

Lijst van zaken 
 

Beschrijving zaken 
blijft 

achter 
gaat mee 

overnam
e 

(mogelijk
) 

n.v.t. 

tuin: 

tuinaanleg / bestrating / beplanting      

buitenverlichting     

tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

tuinhuisje / buitenberging     

kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

broeikas     

voet droogmolen     

overige tuin, te weten: 

- stenen barbeque        

woning: 

vlaggenmast     

schotel/antenne     

brievenbus     

(voordeur)bel     

alarminstallatie     

veiligheidssloten/inbraakpreventie     

rookmelders     

rolluiken / zonwering buiten     

zonwering binnen     

vliegenhorren     

raamdecoratie, te weten: 

gordijnrails     

gordijnen / vitrages     

rolgordijnen     

losse horren/rolhorren     

vloerdecoratie, te weten: 

- vloerbedekking      

- parketvloer / laminaat     

- plavuizen     

warmwatervoorziening, te weten: 

- hout voor houtkachel     

c.v. met toebehoren     

thermostaat     

mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

airconditioning     

open haard met toebehoren     

allesbrander     

kachels     

isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

radiatorafwerking     

schilderijophangsysteem     

keukenblok met bovenkasten      



 

 
www.brantjes.nl 

Beschrijving zaken 
blijft 

achter 
gaat mee 

overnam
e 

(mogelijk
) 

n.v.t. 

keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- amerikaanse koelkast     

- oven met schouwkap     

keukenaccessoires 

(losse) kasten, legplanken, te weten: 

vast bureau     

spiegelwanden     

wastafels met accessoires     

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)     

badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.) 

sauna met toebehoren     

veiligheidsschakelaar wasautomaat     

waterslot wasautomaat     

overig 
zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 

overige zaken, te weten: 

bijzondere opmerkingen: 
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Aan belangstellenden voor de aankoop van een woning 
 
Als u interesse heeft om deze woning te kopen, vragen wij u nadrukkelijk om de volgende informatie goed 
door te lezen. We leggen daarin uit hoe het verkooptraject verloopt, vanaf de onderhandeling tot aan de 
ondertekening, en wat u in dat traject tegen kunt komen aan bijzondere afspraken en voorwaarden.  
 
 

1. Procedure 
 
Onderhandeling 
Bij onderhandelingen over de verkoop van een woning geldt de procedure die we hieronder beschrijven. 
 
Er is pas sprake van een onderhandeling als op het eerste bod van een belangstellende een tegenvoorstel 
van de verkoper volgt. In deze fase wordt niet met andere belangstellenden onderhandeld. 
 
De bezichtigingen gaan wél door. Bij de bezichtiging moet gemeld worden dat de verkoper over de woning in 
onderhandeling is. 
 
De makelaar mag pas met anderen onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste bieder op niets 
zijn uitgelopen. Wel kan een ander eenmalig een maximaal bod uitbrengen. Als de verkoper dit een beter 
voorstel vindt (en dat heeft niet alleen met de prijs te maken, zie ook het kopje ‘gunning’) dan wat de eerste 
bieder op dat moment heeft geboden, wordt contact opgenomen met de eerste bieder. Hij of zij krijgt dan de 
gelegenheid om ook zijn uiterst voorstel uit te brengen.  
De makelaar verstrekt geen gegevens aan de eerste en tweede (en eventueel een volgende) bieder over de 
hoogte van de geboden bedragen. Zolang er geen overeenstemming is, zijn verkoper en bieder niet aan 
elkaar gebonden. 
 
De verkoper en bieder onderhandelen en maken afspraken over de koopsom en datum van oplevering. De 
afspraken gaan ook over voorwaarden (of voorbehouden) die bijvoorbeeld te maken hebben met 
financiering, bouwkundige keuring en roerende zaken. Als er overeenstemming is bereikt, stelt de makelaar 
zo spoedig mogelijk een koopakte op. Daarin worden deze afspraken vastgelegd. 
 
 
Koopakte 
De koopovereenkomst tussen verkoper en koper komt pas tot stand nadat beide partijen een schriftelijke 
koopakte hebben ondertekend. Als verkoper en koper geen andere nadere afspraken hebben gemaakt, 
gelden de standaardregels. Die regels staan in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. 
 
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, 
Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.  
 
Het kan ook voorkomen dat aanvullende clausules van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie over de 
clausules onder paragraaf 2. Als er clausules op deze woning van toepassing zijn, worden ze opgenomen in 
de koopakte. 
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Drie dagen bedenktijd  
De koper van een woning krijgt nog drie dagen bedenktijd nadat de koopovereenkomst door beide partijen is 
getekend. Binnen die drie dagen heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, zonder 
opgaaf van reden en zonder kosten. Dit geldt als de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 
De bedenktijd gaat in op de dag na de dag waarop de koper een (kopie van) door beide partijen getekend 
contract heeft ontvangen. Minimaal twee van de drie dagen moeten werkdagen zijn en als de bedenktijd op 
een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de 
eerstvolgende werkdag. De bedenktijd eindigt op de derde dag om 24.00 uur. Als de koper binnen die tijd 
wenst te ontbinden, doet hij er verstandig aan om dat - uiteraard binnen de termijn - schriftelijk (liefst 
aangetekend of per e-mail) aan de verkoper te melden.  
De termijn van drie dagen is een wettelijk minimum. Koper en verkoper kunnen in overleg een langere 
bedenktijd afspreken. 
 
Let op bij een openbare veiling! Bij een openbare veiling gelden andere regels. Kopers die tijdens een 
openbare veiling  in de aanwezigheid van een notaris een woning kopen, hebben bijvoorbeeld geen recht op 
drie dagen bedenktijd.  
 
Schema 3 dagen bedenktijd   

 Koopovereenkomst ontvangen op  Bedenktijd eindigt op  

 Maandag  Donderdag 

 Dinsdag  Vrijdag 

 Woensdag  Maandag 

 Donderdag  Maandag 

 Vrijdag  Dinsdag 

 Zaterdag  Dinsdag 

 Zondag  Woensdag 

 
 
Gunning 
De verkoper heeft het recht om de woning te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. De verkoper kan dus 
besluiten om de woning te verkopen aan een bieder, ook al doet een andere bieder een hoger bod. 
 
 
Onderzoeksplicht 
We hebben deze brochure zorgvuldig samengesteld. We willen belangstellenden hiermee zo goed mogelijk 
informeren. 
We wijzen tegelijk ook op de verantwoordelijkheid van de koper. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht 
naar alle zaken die voor hem van belang kunnen zijn. Hij of zij kan zich niet beroepen op onbekendheid met 
feiten die hij zelf had kunnen waarnemen, had kunnen navragen bij de makelaar of die kenbaar waren uit de 
openbare registers. 
 
 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen 
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn waar elke opvolgende eigenaar 
mee te maken krijgt. In het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar staan bepalingen vermeld, zoals 
erfdienstbaarheden, kettingbedingen of andere bijzondere bepalingen. Een kopie van het eigendomsbewijs 
is op te vragen bij Brantjes Makelaars en zal als bijlage bij een koopakte worden gevoegd.  
 
 
Lijst van (roerende)zaken 
Roerende zaken zijn zaken die zonder schade uit het huis verwijderd kunnen worden. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor inbouwapparatuur in de keuken of rolluiken. Het is gebruikelijk om bij de verkoop van een woning te 
werken met een lijst van roerende zaken. Uitgangspunt is dat deze zaken volgens die lijst bij de koopsom 
zijn inbegrepen en achterblijven. Als volgens deze lijst zaken ter overname worden aangeboden, dient de 
koper de overname rechtstreeks met verkoper af te stemmen en de overnameprijs uiterlijk bij de oplevering 
te voldoen. 
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Notaris 
De kosten van de notaris zijn inbegrepen in de kosten koper en komen dus voor rekening van de koper. 
Daarom is het aan de koper om de notaris te kiezen. Voor alle transacties via ons kantoor geldt dat we 
uitsluitend werken met notarissen die gevestigd zijn in de regio Kennemerland en Zaanstad. 
 
Als de koper een notaris kiest buiten deze regio, zal extra (reis-)tijd gedeclareerd worden op basis van 
uurtarief en kilometervergoeding. Ook de verkopers kunnen op dezelfde wijze aanspraak maken op deze 
regeling. 
 
 
Inroepen van een voorbehoud 
Als er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en een van de partijen moet hiervan gebruik maken, 
dient dit uiterlijk ingeroepen te zijn op de datum die in de koopakte genoemd staat. 
 
 
Verdere informatie 
Alle belangrijke documentatie ligt bij de verkopend makelaar ter inzage tijdens kantooruren. Meestal kunnen 
we fotokopieën maken of kunnen we de gegevens via e-mail toesturen. Uiteraard kunt u bij de makelaar alle 
verdere informatie krijgen. Deze informatie wordt aan alle belangstellenden verstrekt. Aan deze gegevens 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
De aanbieding van deze woning en de informatie in deze verkoopbrochure dienen te worden gezien als een 
uitnodiging tot het doen van een bieding. 
 
 

 

2. Clausules 
 
Het kan voorkomen dat er voor de verkoop van een woning bijzondere afspraken of voorwaarden nodig zijn. 
Met andere woorden: het kan nodig zijn om clausules toe te voegen aan de koopakte.  
 
Een aantal van de meest voorkomende clausules staan in onderstaande lijst. Voordat een belangstellende 
een bod doet, moet hij of zij zich op de hoogte stellen van de clausules die van toepassing zijn op de woning 
waarvoor het bod geldt. Als hij of zij een bod doet, geldt dat als instemming met de clausules.  
 
 
Asbest mogelijkheid 
In woningen die voor 1994 zijn gebouwd  kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Op grond van de 
milieuwetgeving moeten bij de verwijdering daarvan speciale maatregelen worden genomen. De koper 
verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart de verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid 
van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
 
 
Bankgarantie/waarborgsom 
De bankgarantie/waarborgsom bedraagt 10% van de koopsom en dient door de koper te worden voldaan 
aan de notaris binnen 6 weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst. 
 
 
Palenclausule Zaanstreek  
In de periode tussen 1880 en 1945 zijn grenen heipalen en ook andere houtsoorten toegepast voor het 
gebruik van heipalen. De gemeente Zaanstad heeft in bepaalde buurten/straten onderzoek laten verrichten 
naar de fundering van woningen die in de periode 1880-1945 zijn gebouwd. Het gaat hierbij om onderzoek 
naar de bacteriële aantasting van grenen paalfunderingen.  
 
De koper geeft via de clausule aan dat hij of zij ermee bekend is dat de woning is gebouwd in de genoemde 
periode. In de clausule staat aangegeven of de verkochte woning binnen of buiten het onderzoeksgebied 
valt. 
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Toelichtingsclausule NEN2580 
De Meetinstructie is gebaseerd op NEN2580. 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. 
 
 
Ouderdomsclausule 
De koper verklaart bekend te zijn met het bouwjaar en de bouwkundige staat van het pand en met die van 
eventueel later uitgevoerde verbouwingen, renovaties en vervangen onderdelen in de woning. De koper 
aanvaardt alle voorzienbare tekortkomingen. 
 
 
Verkoopbrochure 
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de verkoopbrochure van de 
betreffende woning. 
 
 
Toestemming Ministerie bij woningen van WOONopMAAT 
Door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat Generaal van 
de Volkshuisvesting te Haarlem zijn aan de verkoper voor de onderhavige verkoop voorwaarden opgelegd. 
Verkoper staat er voor in dat aan al deze voorwaarden is/zal worden voldaan. 
 
 
Niet zelf bewoond bij woningen van WOONopMAAT 
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft 
gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van cq. gebreken aan 
het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit 
kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen cq. gebreken voor risico en 
rekening van koper komen. 
 
 

 

3. Tenslotte 
 
Dit document is een toelichting op het verkooptraject. U kunt er geen rechten aan ontlenen, hoewel we het 
met grote zorg hebben samengesteld. Brantjes Makelaars aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, of de gevolgen daarvan. We noemen dit zo stellig, omdat we voor 
deze toelichting hebben gekozen voor heldere formuleringen in plaats van vaak lange juridisch 
dichtgetimmerde teksten.  
 
U kunt vanzelfsprekend wel rechten ontlenen aan de formele documenten die u onder ogen krijgt bij de aan- 
of verkoop van een woning. 
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Onze expertise, uw belang 
 
Bij het kopen en verkopen van een woning krijgt u te maken met zaken waar u normaal gesproken 
waarschijnlijk niet mee bezig bent. Het is daarom geruststellend om te weten dat u er niet alleen voor hoeft 
te staan. Het bespaart u heel wat zorgen (en geld!) als u terecht kunt bij iemand die dagelijks bezig is met 
waardebepaling, de vaststelling van de bouwtechnische kwaliteit, wettelijke bepalingen, het marktaanbod, 
bestemmingsplannen, subsidies, onderhandelen en het opstellen van een waterdicht contract. 
 
De medewerkers van Brantjes Makelaars vormen een enthousiast en deskundig team. Wij zetten onze 
kennis graag in voor uw belang, om het traject voor u zo gemakkelijk en financieel aantrekkelijk te maken als 
mogelijk is. 
 
Wij zijn u graag van dienst!  
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