
Van Tuellstraat 6
7773 CN  Hardenberg

TE KOOP € 325.000 k.k.



Kenmerken

Soort



Type



Kamers



Woonoppervlakte



Perceeloppervlakte



Inhoud

2009




achtertuin, voortuin




aangebouwd steen




c.v.-ketel, warmtepomp




-




volledig geisoleerd
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Bouwjaar



Tuin



Garage



Verwarming



Energielabel



Isolatie

eengezinswoning




vrijstaande woning




4




109 m²




358 m²




497 m³



Omschrijving
Een prachtige kans om gelijkvloers te wonen op een 
mooie locatie in de woonwijk Marslanden. 

Deze fraaie bungalow staat op een "behapbaar” 
perceel van 358 m² eigen grond.




De woning (2009) is gelegen aan een verkeersluwe 
straat,  nabij speelveld(en) en op korte afstand van 
verschillende voorzieningen zoals supermarkten en 
basisscholen. Het (winkel)centrum van Hardenberg 
bevindt zich op fietsafstand. 




De indeling is volgt:

Ruime entree/hal, toilet met fonteintje, meterkast, 
cv ruimte, doorloop naar ruime licht woonkamer 
met verhoogd plafond, open keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur en opslaande deuren 
richting de tuin. 




Alle ruimtes zijn vanuit de hal te bereiken.




Slaapkamers

Twee royale slaapkamers beide gelegen aan de 
achterzijde van de woning. Waarvan 1 met 
openslaande deuren richting de tuin. 




Badkamer

De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, 
toilet en inloopdouche. 




Bijkeuken

Een praktische bijkeuken voorzien van aansluitpunt 
voor de wasmachine en gootsteen. Deze ruimte is 
tevens te gebruiken als extra slaapkamer/
hobbyruimte. 




Garage

Ruime garage voorzien van stroom en binnendoor 
naar de woning. 




Tuin

De keurige tuin is gelegen op het zuiden waardoor u 
geniet van volop zon. De tuin is voorzien van twee 
terrassen, een grasveld en borders met diverse 
planten. De tuin is te bereiken via de openslaande 
deuren in de keuken en in de slaapkamer en 

middels een loopdeur vanuit de gang. De tuin 
beschikt tevens over een achterom.  




Bijzonderheden

* Woning is uitstekend onderhouden;

* Woonoppervlakte 109m² ;

* Perceeloppervlakte 358 m²;

* De gehele woning is voorzien van een pvc vloer;

* Lichte en ruime woonkamer door de grote 
raampartij en het hoge plafond;

* De bijkeuken is voorzien van gootsteen en 
wasmachine aansluiting;

* De garage is voorzien van een kanteldeur en er is 
een eigen oprit;

* Ruime badkamer;

* Royale achtertuin met achterom. 




Kortom, een unieke kans om gelijkvloers te wonen, in 
een prettige woonomgeving, waarbij u niet hoeft in 
te leveren op leef- en buitenruimte.




Voor dit object is een projectnotaris van toepassing. 




Toelichting meting gebruiksoppervlakte

Onze meetinstructie is gebaseerd op de 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.




Kenmerk: doorstroomwoning
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Plattegronden
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Kadastrale kaart

Bestemmingsplan:

Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de gemeente.

Adres:  

Van Tuellstraat 6






Postcode / Plaats:


7773 CN  Hardenberg

Gemeente:

Hardenberg






Sectie / Perceel:


AG / 1395

Soort:

eengezinswoning
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Veel gestelde vragen
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1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door:


a) Een tegenbod te doen.

b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. Je bent dus nog niet in onderhandeling als de 
verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?


Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de 

verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere 
geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan 
alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een 
bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de 
hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?


Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat 

de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs 
biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een 
tegenbod doet. 





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?


Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële 

koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een 
tegenbod doet, vervalt namelijk je eerdere bod.





5. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?


Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk 

te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – 
besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure 
krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst 
eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd 
wordt. 





6. Mag een NVM-makelaar een exorbitant en onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning? 


De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar voor welke prijs hij zijn woning wil verkopen. De 

koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. 




7. Wat is een optie?


a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige 

verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het 
dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week 
bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een 
bestaande woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. 
‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met 
een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper 
een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om 
beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar 
zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een 
optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden 
gegeven.
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8. Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt 
voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng? 

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in 
onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure 
die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.





9. Hoe komt de koop tot stand? 



Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, 
ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende NVM-
makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst 
hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk 
aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit 
meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 
Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 
voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: financieringsvoorbehoud, geen huisvestingsvergunning, 
negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring, het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie, 
NVM No-Risk clausule.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is 
ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een 
mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de 
overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie 
vraag 10). Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief 
rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.





10. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in? 

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de 
koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende 
koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als 
deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De 
NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.





11. Wat is een waarborgsom/bankgarantie?

Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt, wordt er altijd in de koopakte een 
bepaling opgenomen waarbij de koper verplicht is om binnen een afgesproken periode een 
waarborgsom te storten. Dat doet de koper op de bankrekening van de notaris of door een bankgarantie 
af te geven aan de notaris. Deze waarborgsom bedraagt 10% van de koopsom.





12. Wat is de NVM No-Risk clausule? 

Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen daardoor bij 
voorbaat niet over naar een andere woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule dan kun je die 
overstap vaak wel maken. De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde 
voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de 
verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te 
gaan met deze ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-
Risk clausule doet de koper al het mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd 
door met de verkoop van het reeds verkochte huis. Vindt de verkoper een andere koper, die onder 
gelijke voorwaarden het huis wil kopen, zonder de No Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd 
om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt 
de verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.
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13. Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’? 

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:

a) Overdrachtsbelasting.

b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het 
Kadaster. 

Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de 
hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor 
deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de 
eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de 
verkoper.






14. Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten? 


De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren 
tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd jouw 
belangen behartigen. Als je dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het 
verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te schakelen.



JE DROOMHUIS GEZIEN 
BIJ EEN ANDERE MAKELAAR?
Neem Lamberink mee als jouw
aankoopmakelaar

Ineens zie je hét ideale huis of appartement te koop staan.  
Je spreekt een bezichtiging af en inderdaad, hier zie jij jezelf wel wonen...

Met Lamberink als jouw aankoopmakelaar 
bespaar je veel geld en zorgen. 
Wij kennen de woningmarkt als geen ander 
en zijn ervaren onderhandelaars. Door onze 
kennis van de markt halen wij het onderste voor 
je uit de kan in de onderhandelingen met de 
verkopende partij en lukt het ons vaak om een 
lagere aankoopprijs te realiseren dan kopers die 
op eigen houtje een huis kochten.

Maar ja… hoe nu verder?  
Wat is de bouwkundige staat? Zijn er dingen die 
ik over het hoofd zie? Ik ben waarschijnlijk niet 
de enige kijker, wat doe ik als er meer kapers op 
de kust zijn? De vraagprijs is bekend, maar wat 
is nou een reële aankoopprijs? En vooral… wat 
moet ik bieden? 

Vragen die je moeilijk aan de makelaar van 
de verkoper kunt stellen. Hij vertegenwoordigt  
immers de tegenpartij en heeft de taak een zo 
hoog mogelijke opbrengst voor de verkoper te 
realiseren. Maar wie behartigt jouw belangen als 
potentiële koper? 

Een huis kopen doe je niet elke dag.  
Het gaat om één van de grootste financiële 
investeringen in een mensenleven. Daarom is het 
verstandig een aankoopmakelaar in de arm te 
nemen. Iemand die op professionele wijze jouw 
belangen behartigt en voor jou de kastanjes uit
het vuur haalt in de onderhandelingen met de
makelaar van de tegenpartij.

Wees gerust verliefd, wij houden het hoofd koel. 
Een huis kopen is vaak een emotionele 
aangelegenheid. Het huis van je dromen... je zit 
zomaar op een roze wolk. Als aankoopmakelaar 
blijven we met de beide benen op de grond en 
zorgen we er voor dat je niet te veel betaalt. 
Ook koop je geen ‘kat in de zak’ voor wat betreft 
bouwkundige gebreken, erfdienstbaarheden 
of bodemvervuiling. Zo nodig laten we 
gespecialiseerd onderzoek uitvoeren, zoals een 
bouwtechnische keuring, bodemonderzoek, 
asbestinventarisatie of een zwamkeuring.

Wij zien, wij zien... wat jij niet ziet!

lamberink.nl
Lamberink
Makelaars & Adviseurs



HYPOTHEEK

 Een vaste adviseur die uw persoonlijke situatie kent
 Periodieke APK mogelijk: past de hypotheek nog bij u of kunt u besparen?
 Korting als u ook verzekeringsklant bent (of wordt)

Onze voordelen:

Afspraak maken?


Mail fa@lamberink.nl of bel ons kantoor.

Een goede hypotheek is een hypotheek die past bij uw financiële 


situatie en de manier waarop u uw leven wilt inrichten. Hypotheekadvies 


van Lamberink helpt u de juiste keuze te maken in uw eigen situatie. 

OOK VOOR UW

NAAR LAMBERINK



Lage Doelen 10  |  7772 BL Hardenberg

hardenberg@lamberink.nl


lamberink.nl  |  0523-270174


