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Wilt u bijzonder wonen? En klinkt de omschrijving - 
vrijstaande riante bungalow met volop licht, ruimte en 
een droom van een tuin aan het water - u als muziek in 
de oren? Deze woning is absoluut de moeite waard 
om te bezichtigen! 

Het gaat hier om een compleet verbouwde oude 
kleuterschool uit de jaren 60 met een rondom gelegen 
en bovenal privacy biedende siertuin, eigen oprit, 
carport, diverse terrassen, vijverpartij, een riante living 
met luxe open keuken en 4 ruime slaapkamers.




De woning is gelegen aan de rand van de wijk Rugge 
welke zich kenmerkt als kindvriendelijk, rustig, groen 
en ruim van opzet en met voldoende 
parkeergelegenheid.

Het gezellige centrum van de oude vestigingsstad 
Brielle met al haar voorzieningen en horeca bevindt 
zich op loopafstand. Bovendien liggen het openbaar 
vervoer, scholen, supermarkten, het medisch centrum, 
sportaccommodaties en uitvalswegen om de hoek.

Brielle vormt een prima uitvalsbasis voor de haven, 
industrie, Europoort, Maasvlakte en Botlek en ook 
Rotterdam is uitstekend te bereiken. 

Voor de natuur-, bos- en strandliefhebbers zijn 
Oostvoorne, Rockanje en ook de haven van 
Hellevoetsluis prima te bereiken maar ook het Spui en 
het Brielse Meer zijn nabij gelegen. 




De woning combineert een heerlijke rustige 
woonomgeving en toch dichtbij het centrum, strand en 
de natuur.  




INDELING:

Entree van het perceel via de voortuin met eigen oprit 
en toegang tot zowel woonhuis als tuin.

U betreedt de woning via entree met garderobe. Vanuit 
hier is er toegang tot de hal welke de verbinding vormt 
tussen alle vertrekken.




Laat u verrassen door de ruime en vooral lichte 
woonkamer met open keuken, ruime vaste kast, 
openslaande tuindeuren, schouw met gashaard en 
tegelvloer met vloerverwarming. 

Door de riante afmeting en praktische indeling is er een 
ruime zithoek, een eethoek en een moderne open 
keuken waar iedere keukenprins of –prinses blij van 
wordt.

De keuken is in u-opstelling en is v.v. 
inbouwapparatuur als een Neff combimagnetron, 
heteluchtoven, vaatwasser, 5-pits inductieplaat, 

afzuigkap, vaatwasser, koelkast en close-in boiler.

De hoofdslaapkamer is gelegen naast en o.a. 
toegankelijk via de woonkamer. Er is een vaste 
kastenwand met schuifpanelen, een wastafel en 
toegang tot de tuin.

Slaapkamers 2 en 3 zijn beide riant, hebben grote 
raampartijen en ook een eigen wastafel. 

De ruime werkkamer bevindt zich aan de voorzijde van 
de woning, deze is tevens als slaapkamer te 
gebruiken. 

De badkamer is v.v. 2e toilet, bidet, whirlpool bad, 
douche en wastafel. 

In de hal bevindt zich verder nog een separaat toilet 
met fonteintje, een wasruimte met opstelplek voor 
zowel wasmachine als –droger, de meterkast en er is 
toegang tot een inpandige berging.

Deze berging is ruim, heeft een vaste kast, een 
separate stookruimte met opstelplek voor de Nefit hr-
ketel en toegang tot de zijtuin.




De tuin is werkelijk een droom voor iedere 
tuinliefhebber; rondom gelegen, diverse terrassen, een 
waterpartij met 2 pompen en filterinstallatie, 2 houten 
tuinhuizen, gazon, vaste plantenborders en een jeu de 
boules plein grenzend aan het water, wat wilt u nog 
meer?

De voorzijde is zoals de achterzijde keurig aangelegd 
en onderhouden, er is een grote carport welke plaats 
biedt aan 2 auto's en het geheel wordt omlijst door 
een gietijzeren op afstand bedienbaar sierhekwerk. 




Overige kenmerken:

• Buitenschilderwerk is goed onderhouden

• Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing

• Vernieuwde meterkast: 14x 220V groepen en 2x 
aardlekschakelaar

• Nefit Topline hr-ketel (bj. 2011)

• Elektrisch bedienbare zonneluifels in achtertuin

• Automatische beregeningsinstallatie

• Elektrisch en op afstand bedienbaar hekwerk

• Bj. ca. 1968

• Verlichting rondom de woning op sensor

• Inbouwspots in gehele woning 




Wij behartigen de belangen van de verkopende partij. 

Neem uw eigen NVM aankoop servicemakelaar mee!

Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als 
uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten 
worden ontleend aan deze woninginformatie.
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Kenmerken

Vraagprijs:

Soort:

Type:




Aantal kamers:

Inhoud:

Perceeloppervlakte:

Woonoppervlakte:

Overige inpandige ruimte:

Externe bergruimte:




Bouwjaar/-periode:

Ligging:

Tuin:

Garage:

Isolatie:




Verwarming:





€ 645.000 k.k.

bungalow

vrijstaande woning




5

859 m³

1926 m²

242 m²

20 m²

27 m²




1968

aan rustige weg

tuin rondom

carport

dubbel glas




c.v.-ketel
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Voet droogmolen X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Vlaggenmast X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

Losse horren/rolhorren X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Allesbrander X

Kachels X

Open haard met toebehoren X

Thermostaat X

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Algemeen

Radiatorafwerking X

Schilderijophangsysteem X

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Sauna met toebehoren X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

Waterslot wasautomaat X



Bijzonderheden 1 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?

Ja

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over 
aangrenzende percelen?

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 
overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen?

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u 
die gebruikt wordt door de buren.)

Ja

 

Bijzonderheden 1 D.

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

Ja

Zo ja, graag nader toelichten: De schuren van de 
buren (nr. 3) en van 
ons (nr. 5) zijn 
tegelijkertijd gebouwd 
op een stukje grond 
op de scheiding bij de 
schutting. Hoe daar de 
grens op dat stukje 
precies loopt is niet 
helemaal duidelijk...

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

 

Bijzonderheden 1 F.
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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.?

(Bijvoorbeeld recht van overpad, 1e recht van koop verstrekt aan derden, lopende, geschillen 
afspraken met betrekking tot gebruik van grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, 
etc.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing? Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpgezicht? Nee

Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument? Nee

Is er sprake van een beeldbepalend object? Nee

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake van ruilverkaveling? Nee

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

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

Zo ja: - is er een huurcontract? Nee

 

Bijzonderheden 1 M.
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Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, 
huurcommissie of een andere instantie?

(Bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

 

Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 
aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een 
deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard 
geweest?

Nee

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonwoning met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag.) woning

 

Bijzonderheden 1 T.

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

 

Gevels 2 A.
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Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Nee

 

Gevels 2 B.

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? Nee

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Nee

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Ja

Zo ja, volgens welke methode? Schoonstralen en 
nieuwe voegen 
rondom.

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: Ongeveer 9 jaar

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

Nee

 

Dak(en) 3 D.

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

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Nee
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Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Nee

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren in orde? Ja

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten in orde? (Bijvoorbeeld lekkage.) Ja

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? Ieder jaar wordt 
bekeken wat er nodig 
is en geschilderd.

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Nee

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn alle sleutels aanwezig? Ja

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

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

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

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

Nee
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Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

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

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, 
plafonds en/of wanden aanwezig?

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.

Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? (Bijvoorbeeld 
loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk etc.)

Ja

Zo ja, waar? In de hal aan de zijde 
van de douche.

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, 
krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Nee

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte toegankelijk? Ja

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is de kruipruimte droog? Nee

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.
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Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 E.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 
wateroverlast geweest?

Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? Nee

 

Installaties 7 A.

Is er een CV-installatie aanwezig? Ja

Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze? Nefit Topline - 2011

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? Ieder voorjaar door 
van Trigt

 

Installaties 7 B.

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

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

 

Installaties 7 D.

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

 

Installaties 7 E.

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

 

Installaties 7 F.

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

 

Installaties 7 G.
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In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 
geveegd/gereinigd?

2017

 

Installaties 7 H.

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 I.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

 

Installaties 7 J.

Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? Nee

 

Installaties 7 K.

Zijn er andere installaties met gebreken? Nee

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? Ja

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

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

 

Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? Nee
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Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 1967

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

Zo ja, welke en waar? Gezien het bouwjaar 
van de woning zou er 
asbest kunnen zitten 
in het materiaal 
gebruikt onder de 
ramen. Dit is niet 
zeker.

 

Diversen 9 C.

Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 
1982?

Ja

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee

 

Diversen 9 E.

Is de grond voor zover bekend verontreinigd? Nee

 

Diversen 9 F.

Is er voor zover bekend een olietank aanwezig? Nee

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning? (Muizen, ratten, kakkerlakken 
etc.)

Nee
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Diversen 9 H.

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

 

Diversen 9 I.

Is er voor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? (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.)

Nee

 

Diversen 9 J.

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? Woonkamer, keuken, 
kastenwand. In de tuin 
een extra tuinhuis 
(Lugarde)

Zo ja, in welk jaartal? 2008

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? Verschillende 
bedrijven. Keuken: vd 
Berg, Hellevoetsluis. 
Woonklamer 
(openhaard, 
plavuizen): P. Zoon, 
Hellevoetsluis. 
Kastenwand: bedrijf uit 
Delft. Tuinhuis: Leen 
Noordermeer

 

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen 
bouwvergunning)?

Nee

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Ja
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Zo ja, welke label? D. Dit label is niet 
definitief...

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting? € 659,--

Belastingjaar 2018

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? € 641.000,--

Peiljaar? 01-01-2017

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 531,--

Belastingjaar? 2018

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 219,--

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: 210,--

Elektra: 230,--

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er leasecontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.) Nee

 

Vaste lasten 10 G.

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

 

Vaste lasten 10 H.
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Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Nee

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

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee

 

Garanties 11

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper 
zoals dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, GIW-garantie etc.?

Ja

Zo ja, welke? onderhoud cv door 
van Trigt eventueel. 
Verder niet.

 

Extra:

Nadere informatie (Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): Nee. Behalve dat we 
met weemoed 
vertrekken uit dit 
enorm fijne huis.
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De 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. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  opgenomen, 
waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom 
bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de 
koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





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 (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.





Meer informatie?

Kijk ook eens op de website www.nvm.nl





Belangrijke aspecten bij aankoop




Voor u als koper zijn nog een aantal zaken belangrijk bij de aankoop van een nieuw huis of appartement.

 Advies bij de verkoop van uw woning

 Eventueel een taxatierapport

 Advisering welke leidt tot een optimale hypotheek in uw specificieke situatie

 Opstellen van een testament of samenlevingscontract

 Het afsluiten van een opstalverzekering voor uw nieuwe woning

Ook inboedel-, glas- en aansprakelijkheidsverzekering zijn belangrijk














Documentatie




Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in 
grote mate afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te 
treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.


