te koop
'S-GRAVENZANDE, Sand ambachtstraat
Bouwkavel van ca. 300 m2 aan de Sand ambachtstraat gelegen in het centrum van 'sGravenzande! De Kavel ligt naast nummer 73.

Koopsom € 175.000,= K.K.

Geachte geïnteresseerde,
Deze informatiebrochure is door Borgdorff Makelaars met
zorg samengesteld. Misschien heeft u nog vragen of wenst
u nog aanvullende informatie. U kunt ook een afspraak
maken voor (nog) een bezichtiging of een passend
hypotheekadvies: u wilt toch weten hoe het financiële
plaatje er voor u komt uit te zien, indien u besluit de woning
te kopen. Onze erkende hypotheekadviseurs kunnen u op
korte termijn inzicht geven in uw mogelijkheden en kunnen
tevens de gehele financiering van de woning verzorgen.
Indien u in het bezit bent van een eigen woning, is de
toekomstige verkoop van uw huidige woning ook een
belangrijk onderdeel in het aankooptraject. Vanzelfsprekend
kunt u ook hiervoor terecht bij Borgdorff Makelaars. Zo
blijven de aan- en verkoop van uw woning in één hand en
sluit een en ander naadloos op elkaar aan. Voor een advies
op maat staan wij graag voor u klaar.
Borgdorff Makelaars is een NVM-makelaar: een uitstekend
specialist die de regio en de huizenmarkt als geen ander
kent. Voldoet deze woning niet aan uw wensen? Vraag
naar onze aankoopbegeleiding en wij gaan voor u op zoek!
Bel of kom gerust langs voor meer informatie.
Uw NVM-makelaar:
BORGDORFF MAKELAARS B.V.
kantoor Monster
Kerkplein 12
tel: 0174-28 60 80

Bijzonderheden:
Het betreft een woonbestemming met
bebouwingsmogelijkheid met een goothoogte van 6
en een nok 10 m. Voor verdere mogelijkheden wordt
verwezen naar de gemeente Westland.
De levering van onroerende zaken is vrijgesteld van
omzetbelasting (btw), met uitzondering van o.a. de
levering van een bouwterrein. Voor de definitie van
het bouwterrein is onlangs een omkeer gekomen in
de rechtspraak van de Hoge Raad.
Artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting bepaalt
dat er sprake is van een bouwterrein indien het
perceel, kort gezegd, onbebouwd én bouwrijp is.
Bestaande bebouwing moet derhalve zijn gesloopt en
het perceel moet geschikt zijn gemaakt voor nieuwe
bebouwing.
De Hoge Raad hanteerde voorheen de
rechtsopvatting dat bij gehele sloop van bebouwing
de vrijkomende grond pas kan worden aangemerkt
als bouwterrein indien ná de sloop van de bestaande
bebouwing bewerkingen aan de grond hebben
plaatsgevonden, met het oog op nieuwe bebouwing
(zogenaamde “nasloopse” bewerkingen).
Recent is in deze rechtsopvatting een verandering
gekomen, door de beantwoording van prejudiciële
vragen die de Hoge Raad had voorgelegd aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie.
Volgens het Hof van Justitie is het noodzakelijk
dat alle onbebouwde terreinen die bestemd zijn als
ondergrond voor een opstal, en, dus, om te worden
bebouwd, onder de nationale definitie van
bouwterrein vallen.
De bodem is inmiddels voldoende gesaneerd is. De
aansprakelijkheid ten aanzien van
bodemverontreiniging wordt uitgesloten en het staat
koper vrij een bodemonderzoek te laten verrichten.

Adresgegevens:
Driehoekjes 7
2513 AZ Den Haag
t: (070) 3124900
f: (070) 3124901

Plein 13
2291 CA Wateringen
t: (0174) 225050
f: (0174) 225051

Kerkplein 12
2681 BB Monster
t: (0174) 286080
f: (0174) 286081

www.borgdorff.nl en www.funda.nl

Belangrijk punt is dat er een recht van overpad
gevestigd wordt ten behoeve van Hoogvliet ten einde
een vluchtweg te creeeren vanuit de bestaande deur
naar de openbare weg aan de Sand Ambachtstraat.
Voor zover bekend wordt het pand naast het perceel
gelegen gerenoveerd. De eigenaar hiervan wil graag
in contact komen met de (aspirant) koper om
eventuele aanbouwingsmogelijkheden te bespreken.

De volgende essentialia worden opgenomen in de koopovereenkomst:
Vaste koopsom: € 175.000 k.k., exclusief BTW en/of overdrachtsbelasting waarbij kadastrale inmeting voor
rekening koper zijn,
betreffende het gedeeltelijke perceel L , nummer 4722, zoals aangegeven op de bijgaande kadastrale tekening,
waarbij:
-er een erfdienstbaarheid van uitpad gevestigd wordt vanaf de deur in de achtergevel van het aangrenzende
achtergelegen pand naar de Sand Ambachtstraat een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag
-koper de grond koopt in de toestand waarin het zich thans bevindt en verkoper niet in staat voor de
milieutechnische staat
-koper zelfstandig de Gemeente raadpleegt omtrent bebouwingsmogelijkheden en verkoper daarvoor niet in
staat
-inclusief alle juridische lasten en beperkingen
-Hoogvliet dient instemming te verlenen met betrekking tot het te realiseren bouwplan
De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand als beide partijen een
schriftelijke koopakte hebben ondertekend.
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze, conform artikel 4.1 van de model
overeenkomst van de NVM, een bankgarantie c.q. waarborgsom stellen/storten ter grootte van 10 % van de
koopsom uiterlijk 5 weken na wilsovereenstemming. Wilsovereenstemming geschiedt op het moment van
mondelinge overeenstemming over alle voorwaarden.
Koper is vrij om een notaris te kiezen in de regio Haaglanden/Westland/Midden Delfland.
Bijgevoegde kadastertekening(en) is/zijn een kopie van een tekening, welke in het verleden is gemaakt. Er
kunnen sindsdien wijzigingen zijn aangebracht. De hier vermelde gegevens dienen dan ook uitsluitend voor uw
beeldvorming. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

In de koop- en leveringsakte worden de volgende bepalingen opgenomen:
Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is de koper onverminderd
hetgeen in artikel 13 (10 bij eengezinswoningen) is bepaald, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, een wettelijke rente over de koopsom op jaarbasis verschuldigd, te voldoen
gelijktijdig met de koopsom, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische
levering tot en met de daadwerkelijke datum van juridische levering.
Partijen komen overeen, dat het bij verkoper in rekening te brengen honorarium van voormelde
notaris betreffende royement inzake de hypotheek van verkoper niet meer zal bedragen dan €
120,- voor een algeheel royement of € 150,- voor een gedeeltelijk royement, exclusief BTW en
kadastrale verschotten. De eventuele meerkosten zijn voor rekening van koper. Het bedrag dat
koper op grond van het in dit artikel bepaalde verschuldigd is aan verkoper, zal bij de levering van
het verkochte door koper aan verkoper worden voldaan en mitsdien worden opgenomen in de
nota's van afrekening die voormelde notaris terzake van de levering zal opmaken.
In deze informatiebrochure treft u tevens aan:
- Biedingsformulier voor particulieren en niet NVM-makelaars;
- Tekeningen.
In aanvulling op artikel 5.2 staat verkoper niet in voor (afwezigheid van) hem niet bekende en/of
door verjaring ontstane erfdienstbaarheden, beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen,
kettingbedingen, e.d..
Daarnaast geldt in het algemeen, dat de bestaande gebruikssituaties met betrekking tot onder
meer voetpaden, vensters, licht, uitzicht, openingen, inbalking, inankering, inbouw, overbouw,
rioleringen, afvoerbuizen, goten, kolken, etcetera in de akte van levering als erfdienstbaarheden
en/of als kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen, voorzover nodig, zullen worden
geregeld. Koper verleent bij deze een onherroepelijke volmacht aan verkoper, zulks met de macht
van substitutie, om de bestaande (gebruiks-)situaties, in de meest ruime zin, zo nodig tot uiterlijk
één jaar na de levering, bij notariële akte juridisch te regelen middels het vestigen van
erfdienstbaarheden en/of mandeligheden en/of kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen.
- Kadastraal uittreksel: hierin vindt u de kadastrale gegevens en gegevens omtrent eventuele
bijzondere rechten welke op het perceel rusten;
- Laatste akte van levering: hierin vindt u gegevens omtrent de juridische lasten en beperkingen;
- Gemeentelijke informatie over o.a. de bestemming van het gebied of de wijk waarin het object is
gelegen, aanschrijvingen, verontreiniging e.d.;
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als
aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door Borgdorff makelaars
geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden
ontleend.
Koper aanvaardt de lasten en beperkingen die uit deze stukken voortvloeien.
Alle informatie is niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod.
Bovenstaande en bijgevoegde gegevens zijn vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen
rechten worden ontleend.

