BEEKSTRAAT 31 29
EPE
Royale bovenwoning met
kantoorruimte op de begane grond!
Vraagprijs € 795.000,- k.k.
Makelaarskantoor Buitenkamp
makelaardijbuitenkamp
Stationsstraat 9
8161 CP Epe

e-mail: info@makelaardijbuitenkamp.nl
telefoon: 0578 – 612552
website: www.makelaardijbuitenkamp.nl
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Aan de Beekstraat in Epe vindt u op een markante locatie dit pand met
bovenwoning en kantoorruimte, wij mogen u het gehele pand te koop
aanbieden.
De bovenwoning biedt u een unieke mogelijkheid om te wonen op een
prachtige locatie gelegen aan het Sweerts de Landas-Park aan de rand van
het centrum, waarbij behorende de begane grond als kantoorruimte in
verhuurde staat (circa € 18.000,- per jaar)! In deze ruimte is momenteel
Alpha Natuursteen gevestigd.
De royale bovenwoning heeft een strakke uitstraling door onder andere de
keurige afwerking, moderne keuken en de siergrindvloer welke is
doorgevoerd in de gehele bovenwoning. De huidige bewoners hebben ervoor
gekozen, om in de keuken/woonkamer, hoogte te creëren door de
zolderruimte te verwijderen en hier licht binnen te brengen door een partij
dakramen (bedienbaar met afstandsbediening). Via een moderne trap vanuit
de woonkamer, is de knusse behouden zolderruimte te bereiken waar een
4de slaapkamer is gesitueerd.
Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot 2 royale dakterrassen waarvan 1
met zicht op het park en 1 welke is gelegen aan de achterzijde en u meer
privacy biedt. Op één van de twee terrassen is tijdens een zonnige dag altijd
wel een plekje in de zon of juist in de schaduw te vinden.
Door de jaren heen is het gehele pand grotendeels geïsoleerd. Zo is overal
dubbel glas aanwezig, zijn alle gevels geïsoleerd, is er dakisolatie aanwezig
en is daarnaast de bovenwoning voorzien van vloerisolatie. Zowel de woning
als kantoorruimte worden verwarmd middels C.V.-ketel (Nefit, 2014 +
Remeha, 2012).
Het pand is goed onderhouden en de huidige eigenaren hebben in 2012
verschillende punten vernieuwd/gemoderniseerd. In de bovenwoning zijn
kunststof schuifpuien, een dakkapel en design radiatoren geplaatst, tevens is
hier de volledige elektrische installatie vervangen. De ingang en pantry met
toiletten van de kantoorruimte zijn vernieuwd. En van het gehele pand is de
dakbedekking vervangen en zijn nagenoeg alle ramen vervangen.
Behorende bij het pand zijn een aangebouwde stenen garage (± 21 m²) en
een royale carport/overkapping (± 45 m²) welke is voorzien van een
elektrische roldeur en tevens de mogelijkheid biedt om uw auto overdekt te
stallen.
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INDELING BOVENWONING (± 157 m²)
Begane grond: Entree/hal met trapopgang voorzien van traplift naar het
appartement en toegang tot de kelder behorende bij de woning (± 13 m²
bergruimte).
1ste verdieping: Overloop met garderobe, toilet met fonteintje en berging met
C.V.-opstelling - royale open keuken (± 24 m²) met diverse inbouwapparatuur
- ruime woonkamer (± 40 m²) met veel lichtinval en trapopgang naar de
zolder/slaapkamer, moderne gashaard, airconditioning en toegang tot 2
grote dakterrassen via schuifpuien, waarvan één op het zuidoosten (± 40 m²)
en één op het noordwesten (± 45 m²) - 3 slaapkamers (± 12, 11 en 10 m²)
welke alle beschikken over een wastafel en 1 voorzien van inloopkast - ruime
badkamer (± 14 m²) met inloopdouche, whirlpool, toilet, wastafelmeubel met
dubbele wastafel, vloerverwarming en aansluitingen voor de droger en
wasmachine.
Zolder: vide te bereiken via een moderne trap vanuit de woonkamer slaapkamer (± 11 m²)
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INDELING KANTOORRUIMTE (± 218 m²)
Begane grond: Royale hal/entree met ontvangstruimte, garderobe, berging en
toilet met fonteintje - pantry v.v. vaatwasser, magnetron en koelkast en
aangrenzend toilet met fonteintje - 2 ruime showrooms/kantoren (± 100 en
51 m²). De showroom aan de achterzijde van het pand is v oorzien van een
schuifpui met toegang tot een buitenruimte behorende bij de kantoorruimte
en de showroom aan de voorzijde beschikt over openslaande deuren en een
toegang tot het souterrain.
Souterrain: (± 90 m²) verdeeld in opslag- en archiefruimte - berging met C.V.opstelling ten behoeve van het kantoor.
De kantoorruimte is voorzien van een alarminstallatie.
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Bestemmingsplan Centrum Epe
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ARTIKEL 7 GEMENGD
•

7.1 Bestemmingsomschrijving

•

7.2 Bouwregels

•

7.3 Specifieke gebruiksregels

•

7.4 Wijzigingsbevoegdheid

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'atelier': tevens voor een atelier;
c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens voor detailhandel, uitsluitend op de begane
grond;
d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens voor horecabedrijven als genoemd in categorie 1
en 2 van de lijst van horecabedrijven die als bijlage bij de regels is gevoegd;
e. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor bestaande kantoren;
f.

ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens voor opslag;

g. wonen op de eerste verdieping of daarboven, al dan niet in combinatie met ruimte voor een
aan-huis-verbonden beroep, beperkt tot het bestaande aantal woningen;
h. ter plaatse van de aanduiding 'wonen'; tevens voor het wonen op de begane grond;
i.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - atelier': tevens voor een galerie,
een atelier, het wonen en bed & breakfast;

j.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - detailhandel': tevens voor
detailhandel op de verdieping(en);

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - afhaalcentrum': tevens voor een
maaltijdafhaalcentrum;
l.

ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van horeca - ijssalon': tevens een ijssalon;

met daarbij behorende:
m. gebouwen;
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
o. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, tuinen, erven, terreinen,
parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

7.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
7.2.1 Gebouwen
a. gebouwen worden binnen een bouwvlak gebouwd;
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b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding
'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
d. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'erf' gebouwen
toegestaan buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de oppervlakte van gebouwen buiten
het bouwvlak ten hoogste 10% bedraagt van de oppervlakte van de gronden met de
aanduiding, de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt en de bouwhoogte ten hoogste 5 m;
e. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste
het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven
bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven,
geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. indien bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde
zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden opgericht mag de bouwhoogte
niet meer dan 1 m bedragen;
b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.

7.3 Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. de opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
c. grootschalige detailhandel is niet toegestaan.

7.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de aanduiding 'horeca' kan
worden toegevoegd, met dien verstande dat de toevoeging uitsluitend mogelijk is ter plaatse van
gebouwen en percelen aan de Markt.
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ARTIKEL 17 WAARDE - ARCHEOLOGIE-1
•

17.1 Bestemmingsomschrijving

•

17.2 Bouwregels

•

17.3 Omgevngsvergunning voor werken en werkzaamheden

17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie-1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden
van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden
toegekende bestemmingen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Omgevingsvergunning
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende
bestemmingen, dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een
oppervlakte van groter dan 100 m2 en dieper dan 30 centimeter, een rapport te overleggen waarin de
archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar
oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.
17.2.2 Voorwaarden
Indien uit het in lid 17.2.1genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester
en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door burgemeester en wethouders bij vergunning te stellen kwalificaties.
17.2.3 Bouwverbod
Indien uit het in lid 17.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om
deze door de in lid 17.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning
geweigerd.
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17.3 Omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden
17.3.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden voor de 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt;
b. het aanleggen, verbreden en/of het verharden van wegen, paden, banen en/of
parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien
de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt;
c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de
oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt;
d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen
en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer
bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt;
f.

het bebossen van gronden die niet als bos zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of
meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;

g. het rooien van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt en de
bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;
h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt en
de bodem verstoren op een grotere diepte dan 30 centimeter;
i.

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 centimeter, waartoe ook
wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en
ontginningen, zulks indien het oppervlakte 100 m2 of meer bedraagt.

17.3.2 Uitzonderingen
Het in lid 17.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd.
17.3.3 Toelaatbaarheid
a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 17.3.1 genoemde
werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal;
b. Voor zover de in lid 17.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of
indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van
archeologisch materiaal, kan de omgevingsvergunning worden verleend, indien aan de
omgevingsvergunning één van de volgende regels wordt verbonden:
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0. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
1. de verplichting tot het doen van opgravingen;
2. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij vergunning te
stellen kwalificaties;
c. de omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft
overlegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
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Kadastrale gegevens
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Ligging Beekstraat 31 - 29 te Epe
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Informatie en 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. Makelaarskantoor Buitenkamp is gespecialiseerd in de begeleiding van
de verkoop en aankoop van woningen, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed
antwoord geven. Hieronder vindt u eerst wat belangrijke informatie voor u, voordat u in
onderhandeling gaat. Daarna beantwoorden we de meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat
wanneer u in onderhandeling gaat, om zo huis van uw dromen aan te kopen.
Ouderdomsclausule
Bij aankoop van een oudere woning vanaf ± 40 jaar nemen wij standaard in de koopovereenkomst de
ouderdomsclausule op, welke luidt als volgt: “ Het is koper bekend dat de onroerende zaak grotendeels meer dan
± … jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager
liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt
het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en
bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor
rekening en risico van koper. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de
funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering, aantasting van de onroerende zaak door
houtvernielers(boktor/houtworm etc.)en de aanwezigheid van doorslaand of optrekken vocht. Verkoper staat er
voorts niet voor in dat het verkochte de eigenschappen heeft die de koper op grond van de overeenkomst mocht
verwachten.”
Informatieplicht
De verkoper heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper verplicht is om belangrijke
zaken en eventuele gebreken die hem bekend zijn en voor u als koper van belang kunnen zijn, aan u
mee te delen. Deze zaken dienen door een verkoper ingevuld te worden in een Vragenlijst bij de
verkoop van een woning, waarin allerlei belangrijke informatie voor de koper wordt verstrekt.
Wanneer u belangstelling heeft in de woning, is het verstandig om ons te vragen naar een kopie
hiervan en een kopie van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo o.a. inzicht te krijgen in
zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en verplichtingen. Daarnaast
kunt u de Lijst van zaken opvragen om te weten te komen welke zaken wel of niet in de woning
worden achtergelaten.
Onderzoeksplicht
De koper heeft op zijn of haar beurt een onderzoeksplicht. Het is belangrijk dat u als koper aangeeft
wat uw speciale bedoelingen zijn met de te kopen onroerende zaak. Mocht u verbouwingsplannen
hebben, adviseren wij u bij een tweede of latere bezichtiging een aannemer, architect of constructeur
mee te nemen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar
zijn bij de Gemeente en andere openbare diensten. Daarom kan het vers tandig zijn dat een koper zich
laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”, die de belangen van u als koper behartigt.
Na afloop van een bezichtiging
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld en is uiteraard zeer benieuwd naar uw reactie. Oo k
wanneer de bezichtigde woning niet is wat u zoekt, wil de verkoper dat graag weten. Eventueel
kunnen wij in een gesprek met u, u helpen met het zoeken naar uw droomhuis. U kunt zich
bijvoorbeeld gratis inschrijven als zoeker en op die manier een jaar lan g op de hoogte blijven van
nieuw bij ons in de verkoop gekomen woningen. Tevens kunt u ons als aankoopmakelaar inschakelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Onderhandelen en de koopakte
Wanneer u alle benodigde informatie heeft over de door u bekeken woning en u wilt deze aankopen,
kunt u contact met ons makelaarskantoor opnemen. De snelste manier voor u is om dit telefonisch te
doen of dit mondeling op kantoor door te geven. Mocht u uw bod toch per e -mail willen doorgeven,
dan adviseren wij u tevens mondeling aan ons te melden dat u deze e -mail heeft gestuurd, zodat wij
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daarvan op de hoogte zijn. Als de partijen het eens zijn over de prijs en de voorwaarden, zullen wij
zorg dragen voor een correcte vastlegging in een door de NVM opgestelde koopovereenkomst. Bij een
koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst met de
verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de overeengekomen
koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst, die door verkoper en
koper getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt toegezonden.
Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegen bod te
doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod
met de verkoper zal bespreken.
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.
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.
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 verla gen.
Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.
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 ond ertekend 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 ro nd
en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de
afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
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.
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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.
Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige ver klaring 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 gebruikel ijk. 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 onderhand elingsproces bepaalde toezeggingen worden
gedaan.
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 verk oper 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.
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 bela ngenbehartiger 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.
Onze vrijblijvende brochures worden met de grootste zorg gemaakt. Het kan voorkomen dat er onjuistheden in
staan. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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