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Omschrijving 

 
Nieuwe Blekerstraat 17, 9718 ED Groningen 

 
Karaktervol & charmant herenhuis gunstig gelegen nét buiten het stadscentrum in de Schilderswijk, vlakbij 

winkelcentrum Westerhaven en op korte afstand van het Noorderplantsoen. De woning is de afgelopen 

jaren (vanaf 2002) fasegewijs gemoderniseerd en aangepast aan het comfort van deze tijd met het behoud 

van de sfeer en de uitstraling van de bouwperiode van meer dan 100 jaar geleden! Van origine betreft het 

een apart boven- en benedenhuis (twee voordeuren), het is al jaren in gebruik als één woonhuis maar kan 

ook eenvoudig weer opgedeeld worden voor gescheiden gebruik. 

 

Indeling: 

Entree bij de linker voordeur, halletje, voor- en achterkamer -met eiken vloerdelen- van in totaal ruim 40 

m². Een tweede halletje bij de rechter voordeur met het toilet (dit halletje kan ook dienst doen als 

inpandige berging voor de fietsen). Eenvoudige, witte, badkamer met wastafel, douche-nis en plaats voor de 

wasmachine. Via de achterste kamer -met openslaande deuren- toegang tot de stadstuin (4m x 4m) met 

buitenbergkast. Via de achterkamer kunt u ook naar de bijkeuken met aanrechtblok. 

 

Eerste verdieping: 

Sfeervolle woonkamer met mooie originele bouwelementen (plafond, schouwen) totaal circa 35m², 

daarnaast de half open keuken. De keuken (2002) is geplaatst in hoekopstelling en voorzien van diverse 

apparatuur. Aan de achterzijde van de woonkamer bereikt u via openslaande deuren een bescheiden 

balkon (op noord/west). 

Badkamer aan de voorzijde met wastafel, toilet en ligbad/douchecombi (2003). 

 

Tweede verdieping: 

Onder de schuine kap een ruime slaap/werkkamer van 16 m² met wastafel aan de achterzijde en een 

slaapkamer van circa 13 m² aan de voorzijde. 

 

Bijzonderheden: 

- bouwjaar circa 1910 

- woonoppervlak circa 145 m² 

- inhoud circa 450 m³ 

- voorzien van cv-combiketel Remeha Avanta, bouwjaar 2016 
- recent vrijwel geheel voorzien van isolerende beglazing; 

- schuin dak geïsoleerd met glaswol, nieuwe dakpannen + onderfolie, 2015; 

- eigen boiler voor warm water begane grond; 

- begane grondvloer geïsoleerd in 2016 met 'pearls'; 

 

 

Vraagprijs € 350.000,00 kosten koper 
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Lijst van zaken 

 
 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan 

worden 

overgeno

men 

Niet van 

toepassi

ng 

Tuin 
 .  .  .  . 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting     

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

Voet droogmolen     
Overige tuin, te weten: 

 .  .  .  . 

  - Tuinstoelen en tafeltje     

Woning 
 .  .  .  . 

Vlaggenmast     

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Rolluiken/zonwering buiten     

Zonwering binnen     

Vliegenhorren     

Raamdecoratie, te weten: 
 .  .  .  . 

  - gordijnrails     

  - gordijnen/vitrages     

  - rolgordijnen     

  - - losse horren/rolhorren     

  - Blauwe gordijnen beneden     

Vloerdecoratie, te weten: 
 .  .  .  . 

  - vloerbedekking     

  - parketvloer/laminaat     

  - plavuizen     

  - tapijten     

Warmtevoorziening, te weten: 
 .  .  .  . 

CV met toebehoren     

Thermostaat     

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

Airconditioning     

(Voorzet) open haard met toebehoren     
Allesbrander     

Kachels     

Isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
 .  .  .  . 
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  - Voorzetramen     

Radiatorafwerking     

Schilderijophangsysteem     

Keukenblok met bovenkasten     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
 .  .  .  . 

  - vaatwasser     

  - Kookplaten, afzuigkap     

Verlichting, te weten: 
 .  .  .  . 

  - Lampen     

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
 .  .  .  . 

  - Losse kasten     

  - Witte kast in keuken, kast in badkamer 

beneden 

    

  - legplanken in studiekamer beneden     

Vast bureau     

Spiegelwanden     

Wastafels met accessoires     

Toiletaccessoires 
 .  .  .  . 

  - Alles     

Badkameraccessoires 
 .  .  .  . 

  - opgehangen witte kast badkamer boven     

Sauna met toebehoren     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

 
Opmerkingen 

 .  .  .  . 
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Vragenlijst voor de verkoop van een woning 

Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. 

Als u twijfelt over de juiste beantwoording, of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de 

vraag. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar. (* Een kopie van deel B kan, indien 

partijen dit wensen, aan de koopakte gehecht worden.) 

 

DEEL B 

 

 
 . 
1. Bijzonderheden 

A. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende 

notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel? 

Nee 

 . 
B. Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over 

aangrenzende percelen?<br /><i>(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een 

poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, 

erfafscheidingen.)</i> 

Nee 

 . 
C. Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale 

eigendomsgrenzen?<br /><i>(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u 

in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)</i> 

Nee 

 . 
D. Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren 

of andersom? 

Nee 

 . 
E. Heeft u grond van derden in gebruik? Nee 

 . 
F. Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, 

vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, 

voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, 
concurrentiebedingen etc.?<br /><i>(Bijvoorbeeld recht van overpad, 1<sub>e</sub> 

recht van koop verstrekt aan derden, lopende, geschillen afspraken met betrekking tot 

gebruik van grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc.)</i> 

Nee 

 . 
G. Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing? Ja / Nee 

 . 
H. Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Ja / Nee 

 . 
 . 

Zo ja, hoe lang nog? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 
I. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpgezicht? Ja / Nee 

 . 
 . 

Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument? Ja / Nee 
 . 

 . 
Is er sprake van een beeldbepalend object? Ja / Nee 

 . 
J. Is er sprake van ruilverkaveling? Ja / Nee 

 . 
K. Is er sprake van onteigening? Ja / Nee 

 . 
L. Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Nee 

 . 
M. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, 

huurcommissie of een andere instantie?<br /><i>(Bijvoorbeeld onteigening/kwesties met 

buren.)</i> 

Nee 

 . 
N. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee 

 . 
O. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven 

of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd? 

Nee 

 . 
P. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor 

een deel kunnen worden teruggevorderd? 

Nee 
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 . 
Q. Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard 

geweest? 

Nee 

 . 
R. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? <br /><i>(Bijvoorbeeld omdat het 

een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonwoning met praktijkgedeelte, of 

omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)</i> 

Nee 

 . 
S. Hoe gebruikt u de woning nu? <i>(Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag.)</i> 

woning 
 . 
T. Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? Ja 

 . 
 

2. Gevels 

A. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Nee 
 . 
B. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? Nee 

 . 
C. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Ja / Nee 

 . 
  - Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Ja / Nee 

 . 
D. Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee 

 . 
 

3. Dak 
 . 
A. Hoe oud zijn de daken? Platte daken:  

 . 
 . 
 . 

 . 
Overige daken: 

3 jaar 
 . 
B. Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee 

 . 
C. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen? 

Nee 

 . 
D. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? Ja 

 . 
E. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Nee 

 . 
 . 

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Ja 
 . 
F. Zijn de regenwaterafvoeren in orde? Ja 

 . 
G. Zijn de dakgoten in orde? <i>(Bijvoorbeeld lekkage.)</i> Ja 

 . 
 

4. Kozijnen, ramen, en deuren 
 . 

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? 

Juli 2016 
 . 

 . 
Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja / Nee 

 . 
B. Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja 

 . 
C. Zijn alle sleutels aanwezig? Ja 

 . 
D. Is er sprake van isolerende beglazing? Ja 

 . 
E. Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? Nee 

 . 
 

5. Vloeren, plafonds en wanden 

A. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of 

wanden? 

Nee 

 . 
B. Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? Nee 

 . 
C. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, 

plafonds en/of wanden aanwezig? 

Ja 

 . 
 . 

Zo ja, waar? 

Plafond voorkamer, eerste etage. Zichtbaar, wel gerepareerd. 
 . 
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D. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? <i>(Bijvoorbeeld 

loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk 

etc.)</i> 

Nee 

 . 
E. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, 

krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 

Nee 

 . 
F. Is er sprake van vloerisolatie? Ja 

 . 
 

6. Kelder, kruipruimte en fundering 

A. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee 
 . 
B. Is de kruipruimte toegankelijk? Nee 

 . 
C. Is de kruipruimte droog? Ja 

 . 
D. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee 

 . 
E. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 

wateroverlast geweest? 

Nee 

 . 
 

7. Installaties 

A. Is er een CV-installatie aanwezig? Ja 
 . 

 . 
Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze? 

Combiketel Remeha Avanta 28c,cw4. April 2016 
 . 

 . 
Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 

2015 
 . 
B. Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie noodzakelijk? Nee 

 . 
C. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 

 . 
D. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee 

 . 
E. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee 

 . 
F. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee 

 . 
G. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 

geveegd/gereinigd? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 
H. Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja / Nee 

 . 
I. Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee 

 . 
J. Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? Nee 

 . 
 

8. Sanitair en riolering 

A. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee 
 . 
B. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? Ja 

 . 
C. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja 

 . 
D. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages etc.? Nee 

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

 . 
 

9. Diverse 
 . 

Wat is het bouwjaar van de woning? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 



   
 

 

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

B. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee 
 . 
C. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 

1982? 

Nee 

 . 
D. Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee 

 . 
E. Is de grond voor zover bekend verontreinigd? Nee 

 . 
F. Is er voor zover bekend een olietank aanwezig? Nee 

 . 
G. Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning? <i>(Muizen, ratten, 

kakkerlakken etc.)</i> 

Nee 

 . 
H. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? Nee 

 . 
 . 

Is deze aantasting al eens behandeld? Ja / Nee 
 . 

 . 
Zo ja, wanneer? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 

 . 
Zo ja, door welk bedrijf? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 
I. Is er voor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? <i>(Betonrot komt vooral 

voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van 

betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen 

vb. balkons kunnen aangetast zijn.)</i> 

Nee 

 . 
J. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? Nee 

 . 
K. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen 

bouwvergunning)? 
Nee 

 . 
L. Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Ja / Nee 

 . 
 . 

Zo ja, welke label? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 
 

10. Vaste lasten 

A. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting? € 546,74 
 . 

 . 
Belastingjaar 2017 

 . 
B. Wat is de WOZ-waarde? € 327000 

 . 
 . 

Peiljaar? 2017 
 . 
C. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 443,97 

 . 
 . 

Belastingjaar? 2017 
 . 
D. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 151 

 . 
 . 

Belastingjaar? 2017 
 . 
E. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: € 90 

 . 
 . 

Elektra: € 11 
 . 

 . 
Blokverwarming: € .......... 

 . 
F. Zijn er leasecontracten? <i>(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.)</i> Nee 

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

 . 
 . 

Heeft u alle canons betaald? Ja / Nee 
 . 

 . 
Is de canon afgekocht? Ja / Nee 

 . 
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 . 
Zo ja, tot wanneer? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 
H. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja 

 . 
 . 

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? Ja / Nee 
 . 

 . 
Zo ja, hoe hoog en waarvoor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 . 
I. Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Ja 

 . 
 . 

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar? € 87 
 . 
 

11. Garanties 

 Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de 

koper zoals dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, GIW-garantie etc.? 

Ja 

 . 
 . 

Zo ja, welke? 

Energiewacht 
 . 
 

12. Extra 

Nadere informatie (Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 
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Kadastrale kaart 
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Een huis kopen… 

 

Een huis kopen doet u niet elke dag. Wij gaan er 

dan ook van uit dat u, vóórdat u een bod 

uitbrengt, onderzoek hebt verricht naar alle 

aspecten die in het algemeen en in het bijzonder 

voor u van belang zijn bij het nemen van een 

aankoopbeslissing. Daartoe hoort het bestuderen 

van deze informatie, het inwinnen van informatie 

bij de gemeente, onderzoek naar 

erfdienstbaarheden en onderzoek naar uw 
financiële mogelijkheden. 

 

 

Bezichtiging: 

Wees ervan verzekerd dat alle, voor u van belang 

zijnde zaken ter sprake komen. Schroom niet om 

ons om tekst en uitleg te vragen over de woning 

en de te volgen procedure. Belangrijk voor u is 

dat u aan een bezichtiging geen rechten kunt 

ontlenen. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om ook 

met ander kandidaten afspraken voor een 

bezichtiging te maken.  

 

 

Een bod: 

Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het 

bedrag van belang maar dient u zich ook duidelijk 

uit te spreken over onder andere de navolgende 

zaken: 

•    De datum van aanvaarding en levering; 

•    Eventuele overname van roerende zaken; 

•    Eventuele ontbindende voorwaarden. 

 

 

Lijst van (on)roerende zaken: 

Bij aankoop wordt de staat van de oplevering in 

de regel vastgesteld middels een lijst van 

(on)roerende zaken welke is opgenomen in de 

brochure en bij aankoop aan de koopakte zal 

worden gehecht. Deze lijst is onder het 

voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 
 

 

Ontbindende voorwaarden: 

Mocht u een ontbindende voorwaarde wensen 

voor de verkrijging van een financiering en/of 

Nationale Hypotheekgarantie, dan dient u dat 

expliciet te vermelden. Ontbindende 

voorwaarden worden alleen in de koopakte 

opgenomen indien zij in de onderhandelingen zijn 

meegenomen. 

 

 

Onderzoeksplicht koper: 

Een koper koopt de onroerende zaak in de staat 

waarin het zich ten tijde van het aangaan van de 
koopovereenkomst bevindt. In het algemeen staat 

de verkoper niet in voor de afwezigheid van 

(verborgen) gebreken. Een koper wordt 

desgewenst in de gelegenheid gesteld om 

voorafgaande aan de aankoop het nodige 

onderzoek te doen. Ten aanzien van de feitelijke 

gebreken wordt er in de praktijk van uit gegaan 

dat, dóór of namens de koper zelf, is nagegaan of 

de zaak aan de door hem gestelde eisen voldoet. 

 

 

Meldingsplicht verkoper: 

In, aan of om de woning kunnen afwijkende 

afspraken of bijzonderheden van toepassing zijn 

die voor u van belang kunnen zijn bij het 

uitbrengen van een bod. Hierbij valt onder andere 

te denken aan huur-, lease- of 

onderhoudscontracten. De verkoper is wettelijk 

verplicht om u hiervan op de hoogte te stellen en 

doet dat middels de vragenlijst voor de verkoop. 

Deze is opgenomen in de brochure en zal bij 

aankoop aan de koopakte worden gehecht.  

 

 

Koopakte: 

Tenzij anders vermeld zal de koopakte worden 

opgesteld door de verkopend makelaar van de 

woning, conform het meest recente model 

koopakte, opgesteld door de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars in onroerende 

goederen (NVM), de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis. 
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Erfdienstbaarheden: 

De in het kadaster ingeschreven rechten en 

plichten zijn van toepassing. Een kopie van het 

laatste eigendomsbewijs ligt bij de makelaar ter 

inzage. Deze kopie zal bij de aankoop aan de 

koopakte worden gehecht. In de notariële akte 

van levering worden bepalingen opgenomen 

waardoor de huidige toestand gehandhaafd blijft. 

 

 

Waarborgsom: 

Tot zekerheid in de nakoming van de 

verplichtingen van de koper wordt doorgaans 

standaard in de koopakte een artikel opgenomen 

waarbij de koper zich verplicht binnen een 

afgesproken periode een waarborgsom te storten 

op een bankrekening van de notaris of een 

bankgarantie af te geven aan de notaris. Deze 

waarborgsom cq. bankgarantie bedraagt 10% van 

de koopsom en wordt bij de overdracht 

verrekend. 

 

Asbestclausule: 

Asbest is in het verleden veel toegepast in de 

bouw vanwege de goede eigenschappen die het 
materiaal bezit. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop 

van asbesthoudende materialen in Nederland 

verboden. Woningen die voor die datum 

gebouwd zijn kunnen nog asbesthoudende 

materialen bevatten. In de koopakte zal een 

clausule worden opgenomen waarin de koper 

verklaart bekend te zijn met de eventuele 

aanwezigheid van asbesthoudende materialen en 

bekend te zijn met de regelgeving omtrent 

eventuele wijzigingen en afvoer daarvan. 

 

 

Energielabel 

Verkoper beschikt bij de verkoop niet standaard 

over een energielabel. Koper gaat hiermee 

akkoord tenzij in de onderhandeling anders is 

overeengekomen. Bij definitieve verkoop is de 

verkoper verplicht aan de koper te laten zien, 

welk energielabel de woning heeft. 

 

 

3 dagen bedenktijd 

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 

3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de 

dag nadat u een afschrift van het door beide 

partijen getekende koopcontract heeft ontvangen. 

Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog 

afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden 

op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te 

betalen aan de verkoper. De bedenktijd kan 

langer zijn als 2 of 3 dagen op een zaterdag, 

zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd 

op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt 

de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag. 

 

Bedenktijd andere soorten woningen 

Bij de koop van een vakantiehuis heeft u ook een 

schriftelijk koopcontract nodig. Ook hiervoor 

geldt de bedenktijd van 3 dagen. Maar de eisen 

gelden niet voor de koop van bijvoorbeeld 

onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. 

De eisen gelden ook niet voor huurkoop en koop 

op een openbare veiling waarbij een notaris 

aanwezig is. 

 

Informatiebrochures: 

Deze documentatie is met grote zorg 

samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte 

informatie zijn wij echter in grote mate 
afhankelijk van derden. Wij, noch de verkoper, 

aanvaarden dienaangaande enige 

aansprakelijkheid. 

 

 

Vrijblijvend: 

Een bezichtiging is vrijblijvend. Realiseert u zich 

echter wel dat een verkoper zijn huis aan u 

openstelt. Verkoper stelt het zeer op prijs dat u 

bij geen interesse hen hiervan op de hoogte stelt 

middels een telefoontje naar ons kantoor. 

 

 

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 een tegenbod 

doet) of als de verkopend makelaar uitdrukkelijk 

aangeeft dat u met hem in onderhandeling bent. U 

bent niet in onderhandeling als de makelaar 

aangeeft uw bod te zullen overleggen met de 

verkopers. 

 

 



   
 

 

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gaan bezichtigingen door bij lopende 

biedingen? 

Een bieding hoeft niet tot verkoop te leiden en de 

eerste bieder is niet altijd de beste. Het komt dus 

voor dat bezichtigingen gewoon doorgaan. 

Normaal gesproken meldt de verkopend 

makelaar dat hij “onder bod” is. Over de hoogte 

van dat bod zullen geen mededelingen worden 

gedaan. Het is mogelijk om als tweede een 

bieding te doen. De makelaar kan u informeren 

over de te volgen procedure. 

 

 

Is de koop rond als ik de vraagprijs bied? 

De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van 

een bod. Als u de vraagprijs biedt, doet u een 

bod. De verkoper kan dan besluiten of hij uw bod 

aanvaardt of dat hij zijn makelaar vraagt toch een 

tegenbod te doen. Het is zelfs toegestaan om 

tijdens een onderhandeling de vraagprijs te 

verhogen of het systeem van verkoop te 

veranderen. 

 

 

Wat is een optie? 
Juridisch gezien heeft het begrip “optie” een 

andere betekenis dan die bij de verkoop van 

woningen. De betekenis van dit woord betekent 

in dit geval een toezegging van de verkopend 

makelaar aan de potentiële koper. Zo’n 

toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat de 

belangstellende tijd krijgt om na te denken over 

een aankoopbesluit. Tijdens die periode mogen er 

geen onderhandelingen worden opgestart met 

een derde. De verkoper beslist zelf of er een 

optie zal worden verleend. 

 

 

Ben ik de eerste? 

Ook al bent u de eerste beller, de eerste die de 

woning bezichtigt of de eerste die een bod 

uitbrengt, de verkopend makelaar besluit samen 

met de verkoper over de te volgen 

verkoopprocedure. Het is verstandig om bij 

serieuze belangstelling de verkopend makelaar te 

vragen naar uw positie. Dit kan achteraf veel 

teleurstelling voorkomen. 

 

 

Wat is ‘kosten koper’? 

Onder “kosten koper” wordt verstaan de kosten 

die de overheid hangt aan de overdracht van een 

woning.  Hieronder vallen de 

overdrachtsbelasting (2%), de kosten van de 

notaris en de kosten van de kadastrale 

inschrijving. De kosten van een eventuele 

aankopende makelaar vallen hier niet onder.  

 

 

Financiering al geregeld? 
Bij een passende woning hoort een passende 

hypotheek. Het financieren van uw huis vraagt 

om maatwerk. Verver Jet Winters Makelaars 

heeft een netwerk van banken, 

hypotheekadviseurs en accountants met wie wij 

uitstekende contacten onderhouden. Afhankelijk 

van uw situatie kunnen we u doorverwijzen naar 

de voor u geschikte adviseur. Zo helpen we u op 

weg naar een deskundig, passend én onafhankelijk 

financieel advies.

 


