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TE KOOP
Bagijnenstraat 21

NIJKERK

Vraagprijs € 525.000,- k.k.
Perceeloppervlakte 405 m²

Woonoppervlakte ca. 167 m²
Inhoud ca. 548 m³

Bouwjaar 1910 

Van een woning zoals deze TWEE-ONDER-EEN-KAP 

WONING met VRIJSTAANDE GARAGE vind je niet zomaar 

een tweede exemplaar!

Laten we beginnen met de locatie, deze is immers onver-

vangbaar en moet dus voor 100% kloppen wil het jouw 

droomlocatie worden. Bij deze woning zit dat wel goed. 

Het geheel is namelijk gesitueerd op een ruim perceel van 

maar liefst 405 m², op loopafstand van het centrum. 

Op het perceel is een vrijstaande garage met zolder aan-

wezig en er is ruimte om nog eens twee auto’s op eigen 

terrein te parkeren. 

De tuin is naast de woning gelegen en is georiënteerd 

op het zuiden. Ook qua zonligging kan dit dus niet beter! 

De tuin is aangelegd met groene hagen en strategisch 

geplaatste leilindes om zo de privacy te optimaliseren, het 

sierstraatwerk en de diverse terrassen afgewisseld met 

fleurige borders geven een prettig groen karakter, wat uit-

stekend past bij de authentieke uitstraling van het pand.
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Het woonhuis dateert oorspronkelijk van ca. 1910. Onder bege-

leiding van een binnenhuisarchitect is het gehele interieur van 

de woning in de afgelopen jaren vernieuwd. Het resultaat is een 

fraaie eigentijdse woning, waar luxe materiaalgebruik de boven-

toon voert en functionele ruimtes met prachtige zichtlijnen met 

elkaar verbonden zijn tot één geheel. 

Dit alles is gerealiseerd binnen de kaders van de vele, nog aanwe-

zige authentieke elementen, die zo karakteriserend zijn voor deze 

woning. Een waar hoogstandje op interieurgebied, wat zomaar 

uw nieuwe thuis zou kunnen worden!
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Pluspunten van de woning 

- Fraaie volledig gerenoveerde woning

- Groot perceel nabij het centrum

- Vrijstaande garage

- Twee badkamers

- Uniek en professioneel ontworpen interieur

INDELING 

Begane grond: entree in een voorportaal met prachtig glas-

werk in de tussendeur, lange hal voorzien van fraaie granito 

vloer. De woonkamer is voorzien van een houten vloer met 

mooie brede vloerdelen, de vele ramen zorgen voor een 

prachtig lichtinval en de fraaie betimmering van de kozij-

nen, het sierplafond en de kachel zorgen voor een sfeervol, 

authentiek geheel.

Helemaal aan het einde van de lange hal bevindt zich een 

moderne badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet. 

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich tevens de 

luxe dichte keuken, met originele schouw en een balken-

plafond als echte eyecatchers. Vanuit deze ruimte bereikt u 

een royale vaste kast, waar ook de c.v.-ketel staat opgesteld, 

en de bijkeuken met wasmachine/droger aansluiting en 

uitstortgootsteen. De bijkeuken biedt tevens toegang tot de 

tuin.

Eerste verdieping: via een vaste trap vanuit de hal bereikt 

u de eerste verdieping. Direct op de overloop proeft u de 

bijzonder prettige sfeer van deze verdieping. Wederom zijn 

fraai materiaalgebruik en een perfecte kleurkeuze bepalend 

voor de ruimtes. De ouderslaapkamer heeft een enorme 

afmeting, welke optisch nog groter lijkt doordat het plafond 

is verwijderd en de prachtige balkenconstructie zichtbaar 

is. Zelfs een vide, thans in gebruik als bergzolder, ontbreekt 

op deze verdieping niet! Deze maakt het overigens mogelijk 

met een kleine aanpassing een 3e en eventueel zelf een 

4e slaapkamer te creëren. De tweede badkamer van deze 

woning is voorzien van dubbele wastafel, inloopdouche, 

ligbad en vaste kasten. Aan de achterzijde van de woning is 

een royale tweede slaapkamer aanwezig.

Tweede verdieping: grote open zolder, waar eventueel na 

plaatsing van een vaste trap eenvoudig een kamer te reali-

seren valt.
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Kadaster

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 

voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.
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INTERIEUR

Verlichting, te weten:

- inbouwspots/dimmers  X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X

- losse (hang)lampen      X

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- kledingkasten      X

- vitrinekast woonkamer      X

Raamdecoratie/zonwering binnen te weten

- gordijnrails      X

- gordijnen      X

- overgordijnen      X

- vitrages      X

- rolgordijnen      X

- lamellen      X

- jaloezieën      X

- (losse) horren/rolhorren        X

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking        X

- parketvloer  X

- houten vloer(delen)  X

- laminaat  X

- plavuizen        X

(Voorzet) open haard met toebehoren        X

Allesbrander        X

Houtkachel      X

(Gas)kachels        X

Designradiator(en)  X

Radiatorafwerking  X

Overig, te weten:

- spiegelwanden  X

- schilderij ophangsysteem        X

KEUKEN

Keukenblok (met bovenkasten)  X

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- kookplaat        X

- (gas)fornuis met oven        X

- afzuigkap  X

- magnetron    X

- combi-oven/combimagnetron        X

- inbouwkoelkast  X

- vriezer        X

- koel-vriescombinatie      X

- vaatwasser  X

- Quooker  X

- koffiezetapparaat     X

SANITAIR

Toilet met de volgende toebehoren:

- fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:

- ligbad  X

- douche (cabine/scherm)  X

- toilet  X

- toiletrolhouder  X

- wastafelmeubel met wastafel  X

- planchet  X

- toilet  X

- toiletrolhouder  X

EXTERIEUR/INSTALLATIES/VEILIGHEID

Brievenbus  X

(Voordeur)bel  X

Alarminstallatie        X

(Veiligheid)sloten en overige preventie  X

Rookmelders        X

Screens/rolluiken        X

Cv met toebehoren  X

(Klok)thermostaat  X

Warmwatervoorziening, te weten:

- via cv-installatie  X

- boiler  X

Mechanische ventilatie  X

Airconditioning met toebehoren        X

Telefoon/internetaansluiting    X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X

Waterslot wasautomaat    X

TUIN

Tuinaanleg/bestrating  X

Beplanting  X

Buitenverlichting  X

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek  X

Zaken die geen eigendom zijn:

- cv/geiser/boiler  X
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Informatielijst

JA

N
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1. Bijzonderheden
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?     X
    
b. Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 
percelen?    X
(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten
met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen)

c.Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen?    X
(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die 
gebruikt wordt door de buren.)

d. Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of 
andersom?    
Zo ja, graag nader toelichten: Dakgoot garage hangt boven grond bure, is door 2 eigenaren 
voor ons afgekocht.

e. Heeft u grond van derden in gebruik?    X

f. 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.?    X
(bijv. 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)

g.Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing?    X

h.Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning?    X

i. Is er sprake van beschermd stads- of dorpsgezicht?    X
Is er sprake van een gemeentelijk- of rijksmonument?    X
Is er sprake van een beeldbepalend object?    X

j. Is er sprake van ruilverkaveling?    X

k. Is er sprake van onteigening?    X

l. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?
Zo ja:    X
- is er een huurcontract?
- welk gedeelte is verhuurd? 
- welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? 
- welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?
(bijv. geiser, keuken, lampen) 
- heeft de huurder een waarborgsom gestort?
Zo ja, hoeveel? 
- hebt u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?

m. Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere 
instantie (b.v. onteigening/kwesties met buren)?    X

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?     X

o. Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 
aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd?
    X
p. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een deel kunnen 
worden teruggevorderd?    X
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q. Is de woning onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?    X

r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?    X
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een  woonwoning met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)

s. Hoe gebruikt u het huis nu (b.v. woning, praktijk, winkel etc.)?  Woning
Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan?  X

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

b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?  
Zo ja, waar? Boven openslaande tuindeuren, zaten er al voordat wij het kochten  X

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?    X
Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?  X

d. Zijn de gevels ooit gereinigd?  X
Zo ja, volgens welke methode? Gestraald, gereinigd en snijvoegen aangebracht, 
gehydrofobeerd

3. Daken
a. Hoe oud zijn de daken? 
Platte daken 1995
Overige daken bouwjaar huis, garage 1996

b. Heeft u last van daklekkages (gehad)?  X
Zo ja, waar? rondom nieuwe schoorsteen bij kilgoot straatzijde, alles hersteld

c. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?    X
Zo ja, waar? 

d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren?  X
Dakleer 2003

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?    X
Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Binnenkant dak  X

f. Zijn de regenwaterafvoeren in orde?  X
Zo nee, toelichting: 

g. Zijn de dakgoten in orde (bijv. lekkage)?  X
Zo nee, toelichting:

4. Kozijnen, ramen en deuren
a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd?  2008
Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?  X

b. Functioneren alle schanieren en sloten? Garagedeur    X

c. Zijn alle sleutels aanwezig?  X

d. Is er sprake van isolerende beglazing? Gedeeltelijk, benedenverdieping

e. Is er bij isolerende beglazing sprake van  condensvorming tussen het glas?  X
Zo ja, waar? Tuindeur vanuit woonkamer
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5. Vloeren, plafonds en wanden
a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of 
wanden?    X
Zo ja, waar? 

b.Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden?  X
Zo ja, waar? In logeerkamer door lekkage schoorsteen, is opgelost

c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, 
plafonds en/of wanden aanwezig?  X
Zo ja, waar?  In vloer in gang, op grens oude kelder. kelder is dichtgestort

d. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen?
(bijv. loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk etc)
Zo ja, waar? Bij de koop in 2008 alles vervangen

e. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, 
krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?  X
Zo ja, waar? Krakende houten vloer 1e verdieping

f. Is er sprake van vloerisolatie?  X  

6. Kelder, kruipruimte en fundering
a.Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?    X
Zo ja, waar? 

b. Is de kruipruimte toegankelijk?    X

c. Is de kruipruimte droog? Dichtgestort  X

d. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?    X

e. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 
wateroverlast geweest?
Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder?

7. Installaties
a. Is er een cv-installatie aanwezig?   X
Zo ja, welk type cv- ketel is het en hoe oud is deze?   2008/Daalderop Combifort, huurketel
Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? februari 2018

b.Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de cv-installatie noodzakelijk?  X
Zo ja, hoe vaak? 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden?  X
Zo ja, welke? Gang benedeverdieping boven alles nieuw sinds 2008

d. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?
Zo ja, waar? 

e. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?    X
Zo ja, waar? 

f. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?    X
Zo ja, welke?

g. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 
geveegd/gereinigd? 2017
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h. Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?  X

i. Is de elektrische installatie vernieuwd?  X
Zo ja, wanneer en welke onderdelen? Alle bedrading bovenverdieping in 2008

j. Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties?    X
Zo ja, welke? 

k. Zijn er andere installaties met gebreken?  X
Zo ja, welke en welke bijzonderheden? Vloerverwarming keuken staat uit, er zit een radiator

8. Sanitair en riolering
a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?    X
Zo ja, welke? 

b. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door?  X
Zo nee, welke niet? 

c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?  X

d. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages etc?    X
Zo ja, welke? 

e. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?    X

9. Diversen
a. Wat is het bouwjaar van de woning? Ca. 1910

b. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig?   X
Zo ja, welke en waar? Plaatje in een binnenluik aan de tuinkant (zijkant huis)

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

d. Is er sprake van loden leidingen in de woning?    X
Zo ja, waar? 

e. Is de grond voor zover bekend verontreinigd?    X
Zo ja, is er een onderzoeksrapport?
Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

f. Is er voor zover bekend een olietank aanwezig?    X

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

h.Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?    X
Is deze aantasting al eens behandeld?
Zo ja, wanneer en door welk bedrijf? We hebben in 2008 huis laten behandelen voor het geval dat

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

j. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?  X
Zo ja, welke ver-/bijbouwingen, in welk jaartal en door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? 
Bijkeuken aangebouwd en garage door eerdere bewoners
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k. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen 
bouwvergunning)?    X

l. Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat?    X
Zo ja, welke label? 

10. Vaste lasten
a. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting?  € 429,38
Belastingjaar 2017

b. Wat is de WOZ-waarde? € 375.000,-
Peiljaar? 2016

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 81,38
Belastingjaar? 2017

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?  € 125,04
Belastingjaar? 2017

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? 
Gas en elektra € 230,-
Blokverwarming € 

f.   Zijn er leasecontracten (bijv. keuken, kozijnen, cv ketel etc)?   X
Zo ja, welke? cv-ketel
Hoe lang lopen de contracten nog? jaarlijkse verlenging

g.   Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht
Hoe hoog is dan de canon per jaar? €
Heeft u alle canons betaald?
Is de canon afgekocht? 
Zo ja, tot wanneer? 

h. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?  X
Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? 
Zo ja, hoe hoog en waarvoor? €

i. Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?    X
Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar? €

11. Garanties
Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de 
koper zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing etc?   X
Zo ja, welke? cv-installatie/Feenstra

2008 bovenverdieping volledig gerenoveerd/nieuwe cv/badkamer (2012)/
isolatie/elektra
2012 nieuwe badkamer boven- en benedeverdieping

Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. 
Verkoper is zich ervan bewust dat hij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten de 
koper de mogelijkheid heeft om op grond van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding te 
claimen. Verkoper verklaart de woning tot de notariële levering op een manier te zullen 
bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt 
beschouwd.
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Aan deze tekeningen zijn geen rechten te ontlenen.
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Aan deze tekeningen zijn geen rechten te ontlenen.

Optietekening eerste verdieping.
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Nijkerk is prachtig gelegen aan het Veluwemeer, tussen de 

Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Nijkerk is een mooie his-

torische plaats met veel mogelijkheden voor recreatie zoals 

wandelen, fietsen en watersport. Beleef de gezelligheid ook 

in Nijkerkerveen en Hoevelaken en geniet van de rust in het 

buitengebied. Nijkerk heeft afwisselend landschap met bos, 

water, heide en polder.

Natuur

U vindt rondom Nijkerk een sterk afwisselend landschap 

van bos, heide, polder en rustieke boerderijen gelegen 

in het groen. Er zijn daarom prachtige fiets- en wandel-

routes uitgezet in de prachtige polder ‘Arkemheen’ (een 

beschermd natuurreservaat met broedplaatsen van 

vele soorten water- en weidevogels), rond ‘Landgoed 

Oldenaller’ van Natuurmonumenten en recreatiegebied 

‘Nieuw Hulckesteijn’ met camping, stranden en jachthaven. 

Op het Veluwemeer kan men alle vormen van watersport 

beoefenen. 

Cultuur

In de binnenstad van Nijkerk zijn veel mooie historische pan-

den te vinden. Bijvoorbeeld ‘De Waegh’ en de ‘Grote Kerk’. 

Museum ‘Oud Nijkerk’ biedt veel informatie over het Nijkerk 

van toen. Ook kunt u een stadswandeling maken, al dan niet 

onder leiding van één van de enthousiaste stadsgidsen. Aan 

de voormalige Zuiderzee staat nog steeds de onderbouw 

van de windwatermolen en een gemaal dat door stoom 

aangedreven wordt: ‘Hertog Reijnout’. Dit unieke monu-

ment is het enige nog werkende gemaal met buiten schep-

raderen in Europa. Het stoomgemaal is ca. 12 dagen per jaar 

(tijdens de zogenaamde maaldagen) speciaal voor publiek in 

werking, dus onder stoom; te zien. Ook is er een bezoekcen-

trum met allerlei informatie over de polder Arkemheen en 

wisseltentoonstelling.

Winkelen

De Nijkerkse binnenstad biedt een prachtig oud centrum 

met veel winkeltjes en gezellige terrasjes. Op vrijdag is het 

extra gezellig als er markt is op het Plein en koopavond in 

de binnenstad. Ook kunt u gezellig een dagje woonshoppen 

in ‘Woon Shopping Centrum De Havenaer’. In deze voorma-

lige chocoladefabriek zijn diverse leuke, aparte en originele 

woon- en lifestylewinkels gevestigd.

Restaurants

Nijkerk kent een groot aantal gelegenheden waar u uitste-

kend kunt dineren. Van hoog culinair niveau tot een gezel-

lige bistro.

Evenementen

in de binnenstad van Nijkerk zijn, vooral in de zomer, veel 

leuke evenementen zoals braderieën, bloemen- en boeken-

markten etc. Neem bijvoorbeeld de ‘Boerenmaandag’, een 

zeer populair festijn, dat plaats vindt in april en ondertussen 

landelijke bekendheid geniet. De Nijkerkse Stadsfeesten 

(o.a. Horeca avond en de Nacht van Nijkerk) vinden medio 

augustus plaats.

Voor meer informatie over de bezienswaardigheden, attrac-

ties, evenementen of algemene informatie kunt u terecht bij 

VVV Nijkerk, www.vvvnijkerk.nl. 
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Werkwijze Midden Nederland Makelaars B.V.

Bezichtiging

Tijdens een vrijblijvende bezichtiging wordt u zowel monde-

ling als schriftelijk door middel 

van een brochure, geïnformeerd over de woning. Indien u 

naar aanleiding van een bezichtiging interesse in de woning 

heeft, kunt u een bieding met eventuele voorwaarden bij 

de makelaar neerleggen. De makelaar behandelt biedingen 

op basis van tijdstip van binnenkomst van (een) concrete 

bieding(en).

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkun-

dige staat geldt op basis van visuele waarnemingen gere-

lateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide 

bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader 

van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onder-

zoeksplicht van de kandidaat-koper(s).

In het geval partijen in onderhandeling gaan en het eens 

worden over de koopsom, de opleveringsdatum en eventu-

ele andere voorwaarden, maakt de verkopend makelaar, in 

dit geval Midden Nederland Makelaars B.V., de koopovereen-

komst op. Hierin zijn onder andere de volgende clausules 

opgenomen:

Oplevering

De woning dient te worden opgeleverd in de staat waarin 

het zich bevond ten tijde van de bezichtiging, met alle 

zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rech-

ten, heersende/ leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 

daarvan.

Waarborgsom

De koper dient, tot zekerheid voor verkoper van nakoming 

van de verplichtingen door koper uiterlijk binnen vier weken 

na het tot stand komen van de (mondelinge) koopovereen-

komst een waarborgsom te storten op de derden-rekening 

van de notaris, ter hoogte van 10% van de koopsom. In 

plaats van deze waarborgsom kan koper een onvoorwaar-

delijke afgegeven schriftelijke bankgarantie doen stellen van 

een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Baten en lasten

Op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris 

komen alle baten en lasten, verschuldigde canons (indien 

van toepassing) voor rekening van koper. Alle lopende 

baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van het deel 

feitelijk gebruik van de onroerende zaakbelasting, worden 

door de notaris verrekend naar rato.

Ontbinding

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele over-

eengekomen ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld 

financiering) is in de regel drie weken na het sluiten van de 

mondelinge koopovereenkomst.

Notaris

Tenzij anders ver-/gemeld, kiest koper de notaris voor het 

passeren van de akte van levering.

Mocht u nog vragen hebben over onze werkwijze dan kunt u te 

allen tijde contact met ons opnemen.
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Gratis waardebepaling

U bent zich aan het oriënteren op een andere woning. De 

huidige waarde van uw huidige woning is in dit geval zeer 

belangrijk.

Om inzicht te krijgen in de waarde van uw huidige woning, 

kan één van de makelaars van Midden Nederland Makelaars 

op uw verzoek een gratis en vrijblijvende waardebepaling 

van uw eigen woning afgeven. Wij verschaffen u inzicht in 

de marktwaarde van uw woning.

•  Een makelaar van ons kantoor bezoekt uw woning. 

•  Samen met de makelaar wordt de gehele woning opgeno-

men en beoordeeld. 

•  De makelaar taxeert de reële marktwaarde van uw woning. 

Tevens geeft hij uitleg over de in een later stadium even-

tueel te volgen verkoopprocedure. Alle aspecten hiervan 

worden even kort toegelicht. 

•  Na afloop van de waardebepaling ontvangt u schriftelijk 

een bevestiging van de getaxeerde waarde. 

•  De waardebepaling is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Let op! Deze waardebepaling heeft geen rechtsgeldige 

waarde en ook kan niet gebruikt worden voor de aanvraag 

van een hypotheek. Het is voor u slechts een handvat zodat 

u alle informatie, nodig voor uw zoektocht naar uw droom-

huis, voor handen heeft.

Wanneer u inzicht wilt in uw bestedingsruimte dan kunt 

u geheel vrijblijvend een afspraak maken met onze 

hypotheekadviseur.

Bel voor het maken van een afspraak naar: 

(033) 246 06 01 of mail uw gegevens naar nijkerk@mnm.nl, 

wij nemen contact met u op voor het maken van een vrijblij-

vende afspraak. 

Met vriendelijke groet,

Midden Nederland Makelaars

Oranjelaan 4

3862 CX NIJKERK GLD

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl

www.MNM.nl



Professionals in
Hypotheken

Het beste advies is een 
onafhankelijk advies

Kan ik het huis betalen?

Voordat u de onderhandelingen met de verkoper start, is het 

raadzaam eerst na te gaan wat uw financiële mogelijkheden 

zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Midden Nederland 

Hypotheken geeft u vooraf een duidelijk beeld van uw budget, 

de verwachte lasten en alle bijkomende kosten waar u rekening 

mee moet houden. 

Een hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten kan rechtstreeks bij uw eigen bank. 

Maar de bank adviseert alleen de hypotheek die zij zelf aanbie-

den. En waarom zou u zich beperken tot slechts één aanbieder? 

Via Midden Nederland Hypotheken kunt u overal terecht!

Niet alleen de hypotheek

Wij zorgen er niet alleen voor dat u de beste hypotheek

krijgt, wij zorgen ook voor de verdere afwikkelingen. 

Zo onderhouden wij de contacten met de geldverstrekker, 

notaris, verzekeraar en makelaar. 

Kosteloos oriënteren

Het afsluiten van een hypotheek begint bij oriënteren. 

Bij Midden Nederland Hypotheken is het eerste gesprek gratis. 

In dit gesprek krijgt u inzicht in hoeveel u kunt lenen en wat 

u daarvoor moet betalen.

Direct een afspraak?

Een afspraak is snel gemaakt. Bel 0342-417 375 of ga naar 

www.middennederlandhypotheken.nl.

Midden Nederland Hypotheken is een onaf-

hankelijke hypotheekbemiddelaar. U heeft 

bij ons de keuze uit een groot assortiment 

van aanbieders. Onze hypotheekadviseurs geven 

u inzicht in de grote variatie van banken en verze-

keraars die er is en geven u advies over de hypotheek 

die het best bij uw persoonlijke situatie past.

Midden Nederland Hypotheken is een onderdeel van Midden Nederland Makelaars. Wij hebben diverse kantoren in de regio Midden Nederland 

waar hypotheken, makelaardij en verzekeringen gecombineerd worden. Hierdoor brengt u al uw zaken onder één dak!
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Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 34 00

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 553 773

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 

www.MNM.nl

Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


