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TE KOOP 

Dorpsstraat 18, 9462 PL Gasselte 

 
 

Vraagprijs € 750.000,- kosten koper 

 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de geboden informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend 



Beschrijving: 
Uiterst geslaagde transformatie van een in onbruik geraakt kerkje naar een stijlvolle 
luxueuze villa, opgeleverd in 2016.  
 
Midden in het oude zandgronddorp Gasselte op de Hondsrug gelegen, nagenoeg geheel 
opnieuw opgetrokken ruime villa van alle gemakken voorzien. 
  
Geheel in de stijl (jaren 1920/30) van het voormalig kerkgebouw(1920) is een groter 
volume villa gebouwd en verbonden door een tussenbouw. Het oorspronkelijke kerkje is 
volledig leeggehaald, geheel opnieuw ingebouwd en gerenoveerd naar de huidige 
normen. De uitstraling is knap behouden. 
 
Doordat het hier eigenlijk geheel nieuwbouw betreft, voldoet het aan alle hedendaagse 
comfort en kwaliteitseisen die men kan bedenken.  Allen de beste kwaliteit materiaal is 
toegepast. 
 
Het object leent zich voor vele doeleinden. Ten eerste is het natuurlijk een heerlijk ruim 
woonhuis, maar een bestemming met werken aan huis, of met praktijk, zal zeker tot de 
mogelijkheden behoren. 
 
Indeling: 
Begane grond: Entree in voorhuis in centrale hal. Toegang tot slaapkamer met volledig 
ingerichte badkamer en inloopkast. Toegang tot de kelder door trappenhuis.  
Kelder met een tweetal compartimenten met toegang tot de kruipruimten. Opstelplaats 
voor de CV installatie. 
 
Terug in de centrale hal het daar aanwezige gastentoilet.  
Toegang tot de L vormige woonkamer. In de tussenbouw is de moderne en luxueuze 
keuken met kwaliteits-inbouwapparatuur ondergebracht. Tevens is er een ontbijtbarretje 
aangebracht. Doorgang naar de voormalige kerk door dubbele openslaande deuren naar 
de eetruimte met tuindeuren en trap naar de verdieping.  Aangrenzend daaraan treffen we 
een bijkeuken  met gastentoilet en een berging met dubbele buitendeur. 
 
Verdieping voorhuis: via het trappenhuis in de centrale hal toegang tot de verdieping over 
het voorhuis. Momenteel ingericht als fitnessruimte en ontspanningsruimte met bar en 
gastentoilet. Door middel van een Vlizotrap is de vliering met daglicht bereikbaar met nog 
een zee aan ruimte. Hier is onder andere de luchtbehandelingsinstallatie ondergebracht. 
 
Verdieping achterhuis: vanuit de eetkamer is de overloop van de verdieping bereikbaar. 
Hier zijn twee nagenoeg identieke riante slaapkamers ondergebracht en de badkamer met 
douche, toilet en wastafel. Ook hier geeft een Vlizotrap op de overloop toegang tot de 
vliering met een luchtbehandelingsinstallatie. 
 
De hoofdingang bevindt zich aan de Dorpsstraat, waar het huis op respectabele afstand 
van de weg bevind en waar het grootste deel van de tuin ligt. Aan het Olde Hof, aan de 
zijkant van het perceel, is via een elektrisch hek het bestrate achtererf toegankelijk, alwaar 
geparkeerd kan worden en de achteringang van het huis is gelegen. 
 
 



Kenmerken: 

Vraagprijs € 750.000 k.k.  

Status Beschikbaar  

Aanvaarding In overleg  

Eigendomssituatie Volle eigendom  

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning  

Bouwvorm Bestaande bouw  

Bouwjaar 2016  

Soort dak 
Zadeldak bedekt met dakpannen en bitumineuze 
dakbedekking  

Gebruiksoppervlakten   

Wonen (= 
woonoppervlakte)  

322 m²  

Overige inpandige ruimte 92 m²  

Perceeloppervlakte 963 m²  

Inhoud 1.520 m³  

Indeling  

Aantal kamers 9 kamers (3 slaapkamers)  

Aantal badkamers 2 badkamers en 2 aparte toiletten  

Badkamervoorzieningen 2 douches en 2 toiletten  

Aantal woonlagen 2 woonlagen, een zolder en een kelder  

Voorzieningen 
Mechanische ventilatie, alarminstallatie, TV kabel, rookkanaal 
en dakraam  

Voorlopig energielabel G  

Isolatie 
Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, gedeeltelijk 
dubbel glas, voorzetramen, volledig geïsoleerd, geen spouw en 
eco-bouw  

Verwarming C.V.-ketel  

Warm water C.V.-ketel  

C.V.-ketel 
Remeha Calenta (gas gestookt combiketel uit 2016, 
Eigendom)  

Ligging In centrum en in bosrijke omgeving  

Tuin Tuin rondom  

Schuur/berging Inpandig  

Voorzieningen Verwarming, elektra en stromend water  

Isolatie 
Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, gedeeltelijk 
dubbel glas, voorzetramen, volledig geïsoleerd, geen spouw en 
eco-bouw  

Soort garage Niet aanwezig, wel mogelijk  

Soort 
parkeergelegenheid 

Openbaar parkeren 



 

 

  



  



 

  



  



  



  





  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



De 10 meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis 

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u 
het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, 
want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar van de NVM doet dat wel, 
daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder 
beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op 
zoek gaat naar dat huis van uw dromen. 
 
 
 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een 
tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken. 
 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod 
onderhandeld wordt? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. 
Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. 
Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een 
NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. 
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, 
zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, 
maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling 
met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen 
over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken. 
 
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij 
verkopen? 
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een 
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus 
nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 
doen. 
 
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 kunt u 

als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te 

verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder 

gedane bod.  

5. Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de 

opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de 

afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een 

belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 

Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit 

melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens 



zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt 

opgemaakt.  

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze 

akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie 

dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u 

dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 

geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht 

plaatsvinden bij de notaris. 

 
6. 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. In dat geval kan de verkopende 

makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te 

breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 

inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod 

uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de 

eventueel gedane toezeggingen na te komen. 

7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een 
woning? 
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. 

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

8. Wat is een optie? 
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel 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 nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen 
van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte 
gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende 
NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een 
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De 
makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in 
onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter 
inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een 
optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er 
in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  
  



9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben 
die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij 

heeft wel de plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de 

makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. 

10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van 

een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (momenteel 2%), de notariskosten voor het 

opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. 

Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 

inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld 

om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De 

verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als 

koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM 

in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor 

rekening van de koper. 

 

En dan nog dit. 

MJM makelaardij o.g. hanteert de gebruikelijke borgstelling bij de aankoop van een 

woning. Dit betekent dat indien de onderhandelingen met positief resultaat zijn afgerond, 

bij het verlopen van het financieringsvoorbehoud, bij de voor passeren van de akte 

aangewezen notaris, 10% van de koopsom dient te worden gestort of een bankgarantie 

voor dit bedrag dient te worden afgegeven die tot ten minste een maand na de 

overeengekomen leveringsdatum geldt.  

Dienstverlening. 

MJM makelaardij o.g. behartigt uitsluitend de belangen van één partij. Omwille van de 

transparantie in de dienstverlening wordt koppelverkoop uitgesloten zonder de 

uitdrukkelijke wens en toestemming van alle bij de transactie betrokken partijen.  

MJM bemiddelt niet in financieringen omwille van diezelfde transparantie. Overigens is in 

de ogen van MJM de financiële dienstverlening een vak apart, waarbij volledige toewijding 

van de adviseur een vereiste is.  MJM kan wel voor u beoordelen of de aangeboden 

offertes een realistische weergave zijn van de mogelijkheden. 

Tevens is MJM in staat belangeloos contacten te leggen met naar zijn mening integere 

adviseurs. 


