ROBERT STOLZHOF 275
HOORN

Vraagprijs
€ 275.000,- k.k.

KENMERKEN
Soort
Type
Kamers
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Bouwjaar
Tuin
Garage
Verwarming

eengezinswoning
tussenwoning
5
100 m²
116 m²
328 m³
1997
achtertuin, voortuin
geen garage
hete lucht verwarming

Isolatie

Tuinligging

dakisolatie,
muurisolatie,
vloerisolatie, dubbel
glas
noordoost

Bel voor meer informatie 0229 - 285800 of kijk op www.pronkvanderwal.nl

ALGEMENE INFORMATIE
Kindvriendelijker dan dit ga je het niet vinden! De kids houd je vanuit de woonkamer goed in de gaten en
het uitzicht op groen, bomen, vele vogeltjes en het ondergaande zonnetje verveelt je geen moment. Als
je een beetje opschiet dan kun je deze Pasen al eieren verstoppen in de zonnige achtertuin en genieten
van je paasontbijtje. Dit topplekje heeft volop parkeerplek om de hoek, maar wel uit het zicht en wil je
lekker sporten of van de vele losloopgebieden genieten met je hond dan zit je goed want dit alles vind je
op 2 minuten lopen. Genoeg over de plek, want dan doen we het huis tekort. De luxe keuken,
uitgebouwde woonkamer, 3 slaapkamers, grote zolder, goede isolatie en een tuin met achterom maken
van dit huis jouw nieuwe thuis.
Overdekt entree, hal met meterkast, lichte woonkamer met erker aan voorzijde en speelse keuken v.v.
kook/spoeleiland, hardstenen blad, vaatwasser, inductiekookplaat, koelkast en vriezer. De tusssenhal
voorkomt warmteverlies en geluidsoverdracht en "verstopt" de trap en het toilet..
1e verdieping: 3 prima slaapkamers (waarvan 1 van de voorslaapkamers een vaste kastenwand heeft en
de achterslaapkamer een dakkapel), ruime, complete badkamer, met ligbad (!), aparte douche, 2e toilet,
wastafel(meubel), designradiator en dakraam. Vaste trap naar de 2e verdieping, met volop mogelijkheid
voor een 4e slaapkamer. De verdieping is voorzien van dezelfde duurzame PVC-vloerdelen als op de 1e
verdieping en heeft daarnaast een Velux dakraam.
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ALGEMENE INFORMATIE
Wil jij wonen in een nette en sociale buurt op fietsafstand van het Markermeer, maar ook de binnenstad
van Hoorn? Waar je volop keuze hebt uit basisscholen en de AH op loopafstand ligt? We heten je van
harte welkom en plannen graag een bezichtiging met je in.
TIP: Je kunt deze woning alvast online bezichtigen via de VIRTUELE TOUR, deze handige tool vind je
onder 3D Tour op Funda en onder Media bij de desbetreffende woning op de site van Pronk & Van der
Wal Makelaardij.
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE
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VEELGESTELDE VRAGEN
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent officieel in onderhandeling als de verkoper
reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een
tegenbod doet. Als de verkopende makelaar aangeeft
dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen,
betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling
bent.
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als
er al over een bod onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een
verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag
willen weten of er meer belangstelling is. De eerste
bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan
de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan
één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De
makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben.
Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is.
Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd
is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de
hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen
uitlokken.
3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning
tijdens de onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook vraag 5),
dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te
verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling
doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de
potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van
het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere bod van de verkopende
partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar toekomen’ in
het biedingproces, kan de verkoper ineens besluiten
om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper
om zijn bod weer te verlagen.
4. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum
en ontbindende voorwaarden) dan legt de verkopend
makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk
onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit
moet u melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is
belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden

voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de
eerder genoemde punten worden meestal nog enkele
aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen,
denk bijvoorbeeld aan een boeteclausule. Zodra
verkoper en koper de koopakte hebben ondertekend
en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van
de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere
koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen
deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de
aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens deze
bedenktijd niet af van de koop, 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.
5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de
woning dan aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het
hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald
dat als u de vraagprijs uit een advertentie of een
woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs
wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen
van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of
hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het
systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling
beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die
de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is
te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de
verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met de
verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te
breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard
dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na
te komen (zie ook vraag 8). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om
een hoogste bod uit te brengen.
7. 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 voorwaarde 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.
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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 NVM-makelaar 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 verkopende NVMmakelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een bezichtiging
aanvraag of als eerste een bod uitbreng?
Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende
NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de
verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar
heeft wel de verplichting u daarover te informeren.
Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft
de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat
kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVMmakelaar u een toezegging, dan dient hij die na te
komen.
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EXTRA INFORMATIE
De koopovereenkomst
De koopovereenkomst wordt door de verkopende
makelaar opgemaakt conform het model van de NVM
(Nederlandse Vereniging van Makelaars).
Baten, lasten en verschuldigde canons
Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen
voor rekening van kopende partij vanaf de datum van
notarieel transport. De lopende baten, lasten (met
uitzondering van de onroerende - zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar
rato worden verrekend.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de
particuliere verkoper en de particuliere koper is niet
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop.
Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de
particuliere verkoper en de particuliere koper de
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit
voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per
e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

Waarborgsom
Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 weken, na
mondelinge overeenstemming, een waarborgsom
gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte
van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige
manier van meten toe te passen voor het geven van
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen,
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de
meting

De kosten koper
De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de
overdracht van de woning dient te betalen. Onder de
kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als
een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de
kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de
koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van
een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Bouwtechnische keuring
Koper dient voorafgaande het sluiten van de koopovereenkomst aan te geven of hij/zij de woning wilt
laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau
om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen,
dan wel de woning laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op
enige verontreiniging te laten onderzoeken. De kosten voor deze keuring komen voor rekening van de
koper.

Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:
- Overdrachtsbelasting
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van
levering
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering
(koopakte)
Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te
houden met:
- Notariskosten voor de opmaak van de
hypotheekakte
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte
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CLAUSULES
Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer
dan 20 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 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.
Niet zelf-bewoningsclausule
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte
nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen
respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan
verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als
hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband
hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van
deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper
komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele
aanspraken van derden.
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VAN BEZICHTIGING
TOT AANKOOP

OVER ONS
Pronk & Van der Wal Garantiemakelaars, een klein team mét een schat aan expertise en ervaring. Wij
staan voor vakmanschap, (samen)werken en een uitgesproken persoonlijke benadering van klant én
pand! 2 Volwaardige Makelaars, samen goed voor bijna 50 jaar praktijkervaring en 1
binnendienstmedewerker die elkaar goed aanvullen en veel meer doen dan je verwacht!
Bij ons langskomen?
Op het hoekje naast de Hema, ben je van harte welkom om met ons kennis te komen maken. Van
maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur en 17 uur is er altijd wel één van ons op kantoor aanwezig.
Donderdagavond en zaterdag werken wij ook, maar zijn we vaak deels buiten de deur, dus wil je ons
dan bezoeken, maak dan een afspraak, zodat je zeker weet dat we er zijn.
Met ons afspreken?
Natuurlijk kunnen we ook bij jou thuis langskomen zodat we samen kunnen kijken wat de
verkoopmogelijkheden zijn voor jouw woning of hoe we je het beste kunnen helpen het huis van je
dromen te vinden. Een huis bezichtigen of een huis gekocht en een (NWWI) taxatierapport nodig?
Naast de reguliere kantoortijden, staan wij in elk geval op donderdagavond en zaterdag voor je klaar
en mocht dat niet schikken dan kijken we samen naar een andere mogelijkheid.

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie
enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen,
schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper.
Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in
onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid.

Pronk & Van der Wal Garantiemakelaars
Gouw 2, 1621 HB Hoorn
0229 - 285800
info@pronkvanderwal.nl
www.pronkvanderwal.nl

