078 673 7244 e-mail marquis@marquis.nl
Kerkstraat 7 – 3295 BD ’s-Gravendeel

’s-Gravendeel, Jasmijnstraat 17
Modern, stoer afgewerkt geschakeld woonhuis met
nieuw gebouwde garage en tuin.

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, deze dient slechts als uitnodiging tot het doen van een bod.

Modern, stoer afgewerkt geschakeld woonhuis met garage en tuin, gelegen aan
een woonerf met speelruimte/groenstrook aan de overkant.
Deze in 1983 gebouwde woning is recent van onder tot boven verbouwd en
gemoderniseerd en is dan ook helemaal instapklaar.
De ramen en kozijnen zijn vernieuwd (kunststof), de geveldelen zijn vernieuwd
(keralit), badkamer, keuken en toilet zijn vernieuwd, de binnenmuren en de
plafonds zijn gestuct en de vloeren zijn afgewerkt met een eigentijdse
laminaatvloer met comfortabele vloerverwarming op de begane grond.
Bovendien is de garage nieuw gebouwd en is de achtertuin leeg gemaakt, zodat
een koper deze helemaal naar eigen smaak en stijl kan inrichten.
Kenmerkend is de spitse kap waaronder verrassend veel ruimte schuil gaat.
Dit komt onder andere door de lengte van het huis (inpandig meer dan tien
meter) en de breedte (ook meer dan gemiddeld).
Kortom: een ruim, instapklaar huis op een fijne plek!
De indeling is als volgt: entree, ruime hal met meterkast, moderne toiletruimte
en deur naar de garage.
Tuingerichte woonkamer met openslaande deuren. Uitgebreide moderne
keuken aan de straatzijde, voorzien van inbouwapparatuur.
Vanuit de hal is de garage bereikbaar. Deze is geïsoleerd, uitgevoerd met een
elektrische roldeur en heeft een aansluiting voor de wasmachine.
Op de eerste verdieping is een grote kast op de overloop.
Er zijn nu twee grote slaapkamers (voorheen drie).
De badkamer is volledig betegeld (zwart/wit) en ingericht met een dubbel
wastafelmeubel, een douchecabine met regendouche en een wandtoilet.
De tweede verdieping biedt ruimte aan een overloop met de cv-ketel en
bergruimte en een leuke derde slaapkamer, die verrassend groot is.
De gehele woning is uitgevoerd met dubbel glas in kunststof ramen en
kozijnen. De cv-ketel en mechanische ventilatie zijn in 2020 ook vernieuwd.
De achtertuin dient nog aangelegd te worden. De voortuin/oprit is al netjes.
Nieuwsgierig? Kom dan eens vrijblijvend kijken en maak een afspraak met
MarQuis makelaars & taxateurs. U bent van harte welkom!

Kadastrale gegevens:
Gemeente ‘s-Gravendeel, sectie B nummer 2711, groot 2 are en 74 centiare
Tuinligging: noord
Maatvoering (indicatief):
Gebruiksoppervlakte wonen : circa 118 m²
Gebruiksopp. overig inpandig : circa 23 m²
Inhoud woning incl. garage : circa 460 m³
Bijzonderheden:
CV combi ketel 2020
Vloerverwarming in woongedeelte en hal
Binnenmuren nieuw gestuct, naar smaak nog texen
Binnendeurkozijnen recent opnieuw afgelakt
Inbouwapparatuur keuken: gaskookplaat, afzuigkap, koel-vriescombinatie combimagnetron en vaatwasser (deze is niet nieuw)
Oplevering:
De oplevering kan in overleg plaatsvinden en is op korte termijn mogelijk

AANDACHTSPUNTEN
Wanneer u een woning gaat kopen, komt er veel op u af.
Hieronder treft u een aantal zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Met deze uitleg wordt het traject van koop en
verkoop voor u duidelijker en weet u hoe de werkwijze van ons kantoor is.
Bezichtiging
Alleen via afspraak met MarQuis Makelaars & Taxateurs B.V. kan een woning bezichtigd worden. Dit kan niet op
dezelfde dag dat de afspraak gemaakt wordt. Bezichtigingen vinden bij voorkeur overdag plaats, zodat de woning bij
daglicht kan worden bekeken. Nadien kunt u via de makelaar uw reactie geven. Ook als u geen nadere belangstelling
heeft voor de woning, is het fijn als u dat even laat weten. Bedenk dat de verkoper ook benieuwd is naar uw reactie!
Uitbrengen van een bod op een woning
Wanneer u na een bezichtiging interesse heeft voor de woning en u wilt hiermee verder, dan zal er over een aantal
zaken overeenstemming moeten worden bereikt, zoals de prijs, de opleveringsdatum en eventuele andere
voorwaarden (zoals een financieringsvoorbehoud). Alles begint met het door u uitbrengen van een bod, waarin deze
zaken worden genoemd. Dit bod brengt u telefonisch, schriftelijk of persoonlijk uit aan ons kantoor.
Overeenstemming
Is er mondelinge overeenstemming, dan zullen de gemaakte afspraken zo snel mogelijk worden vastgelegd in een
schriftelijke koopovereenkomst, volgens het model van de NVM.
Let wel, de overeenkomst is pas een feit als deze is ondertekend door alle partijen.
Bedenktijd
De koper heeft 3 dagen bedenktijd vanaf het moment dat er een afschrift is overhandigd van de koopovereenkomst
die door alle partijen is ondertekend.
Voorbehoud financiering
Het is gebruikelijk dat ten behoeve van de koper een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen voor het niet
verkrijgen van voldoende hypothecaire financiering. Deze clausule is zes weken geldig. In deze periode is het dus
van belang dat de koper weet of de koopsom en de kosten koper te financieren zijn. Bij ontbinding van de
koopovereenkomst binnen zes weken, dient de koper een schriftelijke afwijzing van een financiële instellingen te
kunnen overleggen. Vindt de ontbinding onterecht, of na zes weken plaats, dan is er een boete van 10% van de
koopsom verschuldigd.
Financieel advies
Bijna alle kopers hebben een hypotheek nodig voor het kopen van een woning. Het is verstandig om van te voren
advies in te winnen over de hoogte van een hypotheek en de diverse hypotheekvormen.
Ook voor een verkoper is het belangrijk om te weten, dat de financiering van de koper in goede handen is, immers,
als een koop ontbonden moet worden op grond van het voorbehoud, is dat voor alle partijen een teleurstelling.
MarQuis Makelaars & Taxateurs B.V. brengt u graag in contact met deskundige adviseurs.
Waarborgsom
Bij het sluiten van de koopovereenkomst verplicht koper zich tot het stellen van een bankgarantie of waarborgsom.
De bankgarantie of waarborgsom bedraagt 10% van de koopsom. Omdat het om flinke bedragen gaat, wordt de
bankgarantie doorgaans op verzoek van de koper verzorgd door de instelling waar de hypotheek wordt afgesloten.
Notariskeuze
De notariskosten maken onderdeel uit van de kosten koper. Om deze reden mag de koper de notaris kiezen. Deze
keuze dient bekend te zijn bij het tekenen van de koopovereenkomst, omdat deze na ondertekening naar de notaris
wordt opgestuurd.
Oplevering
Op de afgesproken dag van de eigendomsoverdracht, zal voorafgaand aan het bezoek bij de notaris, de woning
geïnspecteerd worden. Hierbij zijn zowel de koper als de verkoper aanwezig. Ook zullen tijdens deze inspectie de
standen t.b.v. gas, elektra en water worden opgenomen.
Verstrekte informatie
De informatie die is opgenomen in de brochure is met zorg samengesteld. Voor het verzamelen van de gegevens is
MarQuis Makelaars & Taxateurs B.V. in belangrijke mate afhankelijk van derden. Voor de juistheid hiervan wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. De opgegeven maten zijn circa maten.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met ons kantoor.
078 673 7244 of marquis@marquis.nl
Wij zijn geopend op maandag – vrijdag van 09.00 uur tot 17.15 uur

