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Omschrijving 
 

Schitterend monumentaal herenhuis op toplocatie met stadstuin, gaarde en vrijstaande 

garage. 

 

De parel van de Betuwe. 

Zo wordt het historische en pittoreske stadje Buren genoemd. Het stadje kenmerkt zich door 

de vele oude, vaak monumentale panden en de bijzonder sfeervolle uitstraling. 

Een van die monumentale panden mogen wij onder uw aandacht brengen: een 

rijksmonument, oorspronkelijk uit 1857, dat werkelijk in een topconditie verkeert. Zeer goed 

onderhouden en met zorg gerestaureerd en bewoond: Kornewal 10 in Buren. 

 

Dit grote imposante herenhuis vraagt u alleen uw koffers te pakken en te verhuizen. Werkelijk 

alles klopt aan deze woning en de afwerking is dan ook subliem te noemen. Kosten noch 

moeite zijn gespaard om dit hoge afwerkingsniveau te realiseren. De woning is met heel veel 

zorg verbouwd en aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd. Als dit geen redenen zijn 

om hier te komen kijken......wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging! 

 

Gelegen op een prominente plek op de wal van het stadje, met uitzicht over het riviertje De 

Korne, ligt deze parel van Buren. Oorspronkelijk bestond deze woning uit twee monumentale 

panden. Maar zoals in Buren vaker voor komt, zijn beide panden samen gevoegd tot 1 

kadastraal nummer. Het huis bevat veel originele details als balkenplafonds, een wijnkelder 

met booggewelf plafond, luiken voor de ramen en prachtige parketvloeren. Een aantal kamers 

is voorzien van airconditioning. Tevens is er door het hele huis een 

ventilatie/beluchtingssysteem aanwezig. 

 

Het pand, dat in 1857 is gebouwd, is één van de blikvangers van het historische centrum van 

Buren. Enkele jaren geleden is de gaarde, gelegen aan rivier De Korne, erbij gekocht. 

Aanlegplek voor een boot is aanwezig. De gaarde heeft het predicaat monumentaal stadszicht 

gekregen. 

 

Het hele huis is recent zowel van binnen als van buiten geschilderd. De hardstenen vloeren in 

de hal, de toiletten en badkamers zijn zeer recent professioneel gepolijst. In het huis is een 

telefooncentrale aangelegd die momenteel dienst doet als dataverbinding zodat in elke kamer 

een maximale internetsnelheid van Wi-Fi of internet via ethernetkabels beschikbaar is. 

 

 

INDELING: 

 

Entree: 

U komt binnen in een ruime hal met een marmeren vloer met boogplafond, dit is tevens de 

doorgang naar de keuken die achter in de hal ligt. Vanuit de hal heeft u verder toegang tot de 

woonkamer, opkamer en een zeer royale toiletruimte. 

 

De woonkamer heeft een hoog plafond en openslaande deuren naar een zonnig terras en tuin, 

gelegen op het zuidoosten. In de woonkamer staat in de schouw een ingebouwde design 

gashaard. De hoge ramen zijn allen voorzien van authentieke houten luiken die tevens anti-

inbraak kunnen worden vergrendeld. Op de vloer van deze statige kamer ligt een volledig 

gerestaureerde visgraat parketvloer. Alle verlichting is voorzien van dimmers. 

 

Tegenover de entree van de woonkamer bevindt zich de opkamer waar een vloerluik toegang 

biedt tot een prachtige wijnkelder. De opkamer heeft hoge ramen met houten luiken en de 

ramen aan de voorzijde kunnen worden opengeschoven. Op de vloer ligt eiken parket en de 

muren zijn deels voorzien van lambrisering. 
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Aan het einde van de hal treft u de keuken aan met o.a. diepe lades en kasten en een extra 

hoog natuurstenen aanrecht. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals 

afwasmachine, koelvries-combinatie, Quooker en een breed Smeg-gasfornuis met oven. Vanuit 

de keuken loopt u zo de fraai aangelegde ommuurde stadstuin in. Hier staan fruitbomen zoals 

appel, peer, kiwi, druivenranken. De tuin heeft twee terrassen. 

 

Vanuit de tuin is de zeer ruime vrijstaande garage te bereiken. De garage is deels voorzien van 

een verdieping die bereikbaar is met een ladder. Aan de straatzijde is de garage toegankelijk 

via een elektrische kanteldeur die zowel van binnenuit bediend kan worden als met een 

afstandsbediening vanuit bijv. de auto. 

 

EERSTE VERDIEPING 

Op de eerste verdieping bevinden zich een badkamer met ruime douche en een dubbele 

wastafel met lade- en spiegelkast. 

Verder nog een toiletruimte met twee wastafels en twee wc’s, waarvan één met tevens 

herenurinoir, twee slaapkamers, een werkkamer en een serrekamer. 

 

De serrekamer is voorzien van airconditioning en op de ruiten is een professioneel 

transparante warmte- en zonwerende folie aangebracht waardoor in de zomer de temperatuur 

aangenaam blijft. Via openslaande deuren komt u op het balkon met prachtig uitzicht op de 

tuin en het centrum van Buren. De eerste (ruime) slaapkamer is voorzien van geschilderde 

grenen vloerdelen en heeft twee grote openslaande ramen. 

 

De zeer riante tweede (ouder)slaapkamer is voorzien van inloopkledingkast met lades en 

kasten met planken en roedes. Deze slaapkamer, met vijf grote ramen is ook voorzien van 

airconditioning. 

 

“Wakker worden in deze zonovergoten kamer is een genot!’’ 

 

De lichte werkkamer is voorzien van drie openslaande ramen en airconditioning. Vanuit deze 

kamer heeft u uitzicht op de gaarde aan het water. De vloeren van de eerste en tweede 

verdieping zijn geëgaliseerd en voorzien van hoog kwalitatieve pvc-vloeren met houtdesign. 

 

TWEEDE VERDIEPING 

Met een vaste trap wordt de tweede verdieping bereikt waar zich drie zeer grote slaapkamers 

bevinden. Allen met unieke details zoals balkenplafonds, inbouwkasten en deels voorzien van 

airconditioning. Een van de slaapkamers heeft een grote bedstede (waar elk kind van zou 

genieten). Tevens bevindt zich op deze verdieping nog een tweede badkamer voorzien van 

wastafel met ladekast, ligbad en een aparte douche. 

 

De gaarde voor het huis heeft een oppervlakte van ruim 410 m2 en wordt afgesloten door 

middel van een hek. Er is sprake van recht van overpad naar de naastgelegen gaarde. Op de 

gaarde, die is ommuurd door de historische stadswal van Buren, staat een bergschuur. De 

stadswal is beschermd stadszicht. 

 

LOCATIE 

Het stadje Buren heeft een rijke historie: het grootste kasteel dat ooit in Nederland is gebouwd 

stond in het huidige "plantsoen" en was de residentie van prins Willem van Oranje. Vanwege 

de band met de koninklijke familie mag Buren zich Oranjestad noemen. Het kasteel is helaas 

afgebroken, maar de oude bouwmaterialen zijn hergebruikt in de woningen die je nu het 

historische centrum van Buren aantreft. 

 

Buren is zeer levendig. Er worden met regelmaat activiteiten georganiseerd zoals een jazz-

weekend, kunstmarkt, wijnweekend, Buren bij Kaarslicht en talloze andere interessante en 

gezellige initiatieven. Verder heeft Buren een aantal restaurants, sfeervolle zonnige terrassen 

en diverse (pittoreske) winkeltjes. De centrale ligging tussen de A2 en de A15 maakt Buren tot 
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een geliefde woonplaats. De grote steden als Utrecht, Den Bosch en Arnhem zijn in de auto 

binnen 30 minuten te bereiken. Tiel ligt op 10 minuten van Buren en biedt veel voorzieningen 

zoals een ziekenhuis, scholen, station, zwembad, winkels en een theater. 

 

BIJZONDERHEDEN 

 

- Uniek historisch pand dat vroeger fungeerde als notarishuis 

- Het huis is samengesteld uit twee Rijksmonumenten. 

- Bevat een ommuurde binnentuin en tevens ruime gaarde aan het water. 

- Inspectierapport Monumentenwacht (2017) is aanwezig. 

- In het centrum gelegen op de historische stadswal. 

- Uitstekend onderhouden en keurig bewoond 

- Moderne smaakvolle keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. 

- Meerdere moderne badkamers 

- Airconditioning in een aantal kamers 

- Voorzien van 2 jonge CV-installaties (Vaillant, eigendom) 

- Voorzien van dakisolatie 

- Centraal gelegen, binnen 5 autominuten op de A15 en binnen 12 minuten op de A2. 

- Energielabel G 

- Woonoppervlakte 286 m2 

- Perceeloppervlakte 763 m2 

- Inhoud 1250 m3 
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Kenmerken 
 

  

Soort Herenhuis 

Type Hoekwoning 

Aantal kamers 9 (waarvan 6 slaapkamers) 

Inhoud 1.250 m3 

Perceeloppervlakte 763 m2 

Woonoppervlakte 292 m2 

Soort bouw Bestaande bouw 

Bouwjaar/-periode 1857  

Ligging Aan rustige weg, aan vaarwater 

Tuin Achtertuin 

Garage Vrijstaand steen 

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 

Verwarming C.v.-ketel 

 

Locatie 
 

Kornewal 10 

4116 BJ Buren 
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Plattegrond Begane grond 
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Plattegrond Eerste verdieping 
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Plattegrond Tweede verdieping\ 
 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Kornewal 10 Buren

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 november 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1140&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=897&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=962&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=988&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=802&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=473&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1143&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=857&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1148&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1008&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=749&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=856&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=602&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=231&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=989&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1130&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=674&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=232&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=961&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1131&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=894&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=958&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=960&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1142&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1020&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=1038&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=851&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=800&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=D&perceelnummer=668&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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     ____________________________________________________________ 

     LIJST VAN ZAKEN 

Juridische Dienst NVM, april 2008  

               _____________________________________________________________ 

 

 
Betreffende het  

perceel: 

 

d.d.: 

 

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel 

en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is? 

 

  Blijft  Gaat Kan worden NVT 

  achter mee overgenomen 

 

Tuin 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting      

Buitenverlichting      

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder      

Tuinhuis/buitenberging      

Kasten/werkbank       

(Broei)kas      

Voet droogmolen      

Overige tuin, te weten: 

  -           

  -           

  -           

 

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     
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  - losse horren/rolhorren     

  -           

Vloerdecoratie, te weten: 

  - vloerbedekking     

  - parketvloer/laminaat     

  - plavuizen     

  -           

Warmwatervoorziening, te weten: 

  -           

  -           

CV met toebehoren     

Thermostaat     

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

Airconditioning     

(Voorzet) open haard met toebehoren     

Allesbrander     

Kachels      

Isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

  -           

  -           

Radiatorafwerking     

Schilderijophangsysteem     

Keukenblok met bovenkasten     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

  - Inbouwapparatuur     

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

Keukenaccessoires     

  -      

  -     

  -     

Verlichting, te weten: 

  - Inbouw     

  - Overig     

  -           

Losse kasten, legplanken, te weten: 

  -           



  -           

  -           

Vast bureau     

Spiegelwanden     

Wastafels met accessoires     

Toiletaccessoires     

  -           

  -           

  -           

Badkameraccessoires     

  -           

  -           

  -           

Sauna met toebehoren     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

 

Overig 

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn 

maar waarvan eventuele leascontracten, 

huurkoopcontracten of huurcontracten 

zijn over te nemen, te weten: 

  -           

  -           

  -           

Overige zaken, te weten: 

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

 

Voor akkoord, 

 

De opdrachtgever/verkoper,     koper, 

(en echtgeno(o)t(e)/partner)     (en echtgeno(o)t(e)/partner) 

 

 

plaats en datum:      plaats en datum: 
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Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. Aan eventuele onvolkomenheden in de gegevens, jaartallen, bouwtekeningen en/of schaal kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

10 meest gestelde vragen 
 

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. 
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worden ontleend. 

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. 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. 
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Nawoord 

  

Wij hopen u door middel van deze brochure een goed beeld te hebben gegeven van het 

betreffende pand. 

Mocht u nog een eigen woning moeten verkopen, ook hiervoor kunt u altijd contact opnemen 

met ons kantoor. Wellicht is de oplevering bij verkoop van uw woning goed af te stemmen op 

de aanvaarding van dit object. Indien gewenst, kunnen wij vrijblijvend een afspraak bij u thuis 

maken om de voordelen van een NVM makelaar en van ons kantoor met u te bespreken. 

  

Vrijblijvende aanbieding 

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks blijft de 

mogelijkheid bestaan dat er fouten en/ of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. 

Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle 

informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden en vormt 

derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs 

doet dan ook niet meteen een koopovereenkomst tot stand komen. De vermelde maten, welke 

zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen, kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan 

door de koper geen enkel recht worden ontleend. 

  

Onderzoeksplicht koper 

Deze informatiebrochure beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot de mogelijk 

aanwezige gebreken en/of tekorten in de woning. De informatie die is opgenomen is verkregen 

van de eigenaar/ verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als doel de koper zo 

goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op verkoper rustende 

mededelingsplicht. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een 

onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de 

woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan de verwachting die hij van het object 

heeft. Het dient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundige) deskundige in te 

schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan 

komen eventuele gevolgen hiervan volledig voor rekening van de koper. 

 


