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ALGEMEEN








bouwjaar 1995
bruto inhoud ca 610 m³
vloeroppervlak ca 150 m²
oplevering in overleg

Vraagprijs € 495.000,- k.k.
Schutskooi 8 - Nieuw-Beijerland

INDELING
Aan de rand van Nieuw-Beijerland, op een rustige locatie, gelegen ruime vrijstaande woning met een
riante tuin rondom de woning, op een perceel van 498 m² eigen grond.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
- Entree aan de zijkant van de woning, ruime hal met meterkast, toiletruimte (2010), trap naar de
verdieping en toegang tot de woonkamer en bijkeuken.
- Ruime L-vormige woonkamer voorzien van een marmeren schouw met gashaard. De woonkamer
heeft een vrij uitzicht aan de voorzijde.
- Open woonkeuken met een Oud-Hollandse keuken in hoekopstelling voorzien van een betegelde
achterwand, natuurstenen aanrechtblad, spoelbak, 4-pits keramische kookplaat, afzuigschouw, combi
oven, vaatwasser en een koelkast. Vanuit de keuken is door middel van openslaande deuren de tuin
toegankelijk. De keuken biedt toegang tot de bijkeuken.
- Gedeeltelijk betegelde bijkeuken met een aansluiting voor de wasmachine en droger. Deur naar de
tuin en naar de berging (voormalige garage). De vloer is afgewerkt met lichte plavuizen.
- Berging (in de voormalige garage) met een overheaddeur en plavuizen. Vanuit de garage is de slaap-/
hobbykamer bereikbaar.
- Slaap-/hobbykamer met elektrische verwarming en een deur naar de tuin.
Verdieping:
- Ruime overloop met vide, een cv-kast en toegang tot 2 ruime slaapkamers en de badkamer.
- Cv-kast met opstelplaats van de heteluchtverwarmingsketel (Brink, bouwjaar 2014).
- Ruime hoofdslaapkamer, aan de voorzijde van de woning, voorzien van een grote schuifkastenwand
met daarachter nog extra bergruimte en toegang tot een ruim balkon (op het noordoosten).
- Aan de achterzijde bevindt zich de ruime 2e slaapkamer. Deze slaapkamer is eveneens voorzien van
een schuifkast met daarachter nog extra bergruimte.
- Badkamer (2010) met een wastafel, ruime douchecabine, 2e toilet en nis met verlichting. De wanden
zijn gedeeltelijk afgewerkt met mozaïek, de vloer is voorzien van getrommeld marmer met
vloerverwarming.
Vliering:
- Bergvliering van ca. 3.10 m x 2.78 m.
Tuin:
- Ruime, verzorgde tuin rondom de woning. Er is de mogelijkheid om te parkeren met meerdere auto's
op eigen terrein, voor de voormalige garage.
- De ruime achtertuin is voorzien van een terras, grind en een groot gazon. Achterin de tuin bevindt
zich een houten tuinchalet.

Diversen:
- De hal, woonkamer en keuken zijn voorzien van een white wash eiken houten vloer (geantiqueerd en
gerookt).
- De slaapkamers op de verdieping zijn afgewerkt met behang en vloerbedekking.
- De woning is voorzien van een zeer breed zonnescherm aan de achterzijde.
- Aan de achtergevel bevindt zich een buitenkraan.
- Parkeergelegenheid voor de deur.
- Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
- Gewenste oplevering voorjaar 2020.
Kadastrale gegevens:
Gemeente Nieuw-Beijerland, sectie A, nummer 3724, groot 4 are en 98 centiare.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel
de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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10 meest gestelde vragen
Vanaf het moment dat u interesse wordt gewekt
in een woning tot het moment waarop u het
contract van uw nieuw huis tekent, loopt u tegen
allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis
kopen doet u niet elke dag. Een makelaar doet dat
wel, daarom kunnen wij u op de meeste vragen
snel een goed antwoord geven. Hieronder
beantwoorden wij de 10 meest gestelde vragen
zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat
naar het huis van uw dromen.

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
potiële 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
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsU bent in onderhandeling als de verkopende partij datum en de ontbindende voorwaarden), legt
reageert op uw bod door een tegenbod te doen.
verkopend makelaar de afspraken vast in een
U bent echter nog niet in onderhandeling als de
koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin
verkopend makelaar aangeeft dat hij uw bod met een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet
de verkoper zal bespreken.
automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u
bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtifinanciering, dan moet u dit melden bij het uitgingen als er al over een bod onderhandeld
brengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk
wordt?
dat de partijen het eens zijn over aanvullende
Ja dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk
afspraken en ontbindende voorwaarden voordat
nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan de koopakte wordt opgemaakt.
het zijn dat de verkoper graag wil weten of er
meer belangstelling is. Overigens mag ook met
Zodra beide partijen de koopakte hebben ondermeer dan één gegadigde tegelijkertijd worden
tekend en de koper een afschrift van deze akte
onderhandeld. Een makelaar moet dit wel
heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere
duidelijk melden. Vaak zal de verkopende
koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen
makelaar aan belangstellenden vertellen dat een
in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper nog
pand, zoals dat heet, "onder bod"is. Als
afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de
belangstellende mag u dan wel een bod
financiën rond en vormen ook eventuele andere
uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u ontbindende voorwaarden geen obstakel meer,
in onderhandeling treden als de onderhandeling
dan zal op de afgesproken opleverings-datum de
met de eerste geinteresseerde beëindigd is. De
overdracht plaatsvinden bij de notaris.
makelaar doet geen mededelingen over de
hoogte van biedingen. Dit zou namelijk
6. Mag een makelaar tijdens de
overbieden kunnen uitlokken.
onderhandeling het verkoopsysteem wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de
die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het
verkoper de woning dan aan mij verkopen?
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de
geval kan de verkopend makelaar - in overleg met
vraagprijs moet worden gezien als een
de verkoper - besluiten de lopende onderhandeuitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u
lingen af te breken en de biedprocedure te
de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog
wijzigen. Hierbij hebben alle bieders een gelijke
beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij kans om een hoogste bod uit te brengen.
zijn makelaar een tegenbod laat doen.

7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs
vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar
waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper
beslist.

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
8. Wat is een optie?
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper
Een optie in juridische zin geeft een partij de
rekening te houden met de (notaris)kosten voor
keuze om door een eenzijdige verklaring een
de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte.
koopovereenkomst met een andere partij te
Heeft de verkopende partij een makelaar
sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de
ingeschakeld om de woning te verkopen, dan
voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt
komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De
bijvoorbeeld een week bedenktijd. Bij het
verkopend makelaar is immers de belangenbeaankopen van nieuwbouw is zo'n optie nog wel
behartiger van de verkoper en niet van u als
gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande
koper. Om deze reden is het doorgaans ook
woning niet. Het begrip "optie" wordt daarbij vaak verstandig om zelf een makelaar in te schakelen.
ten onrechte gebruikt. dan heeft het de betekenis De makelaarscourtage voor een aankoop
van bepaalde toezeggingen die een verkopend
makelaar komt wel voor rekening van de koper.
makelaar kan doen aan een belangstellende koper
tijdens een onderhandelingsprocedure. 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
zal in de tussentijd proberen niet met een andere
partij in onderhandeling te gaan. De
belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om
beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie
kunt u niet eisen: de verkoper en de verkopend
makelaar beslissen samen 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 verkopend makelaar bepaalt samen met
de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel
de plicht u daarover te informeren. Heeft u serieus
belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw
positie is. Dat kan teleurstellingen voorkomen.

Tot ziens...
...bij Kolf!

Verkoop

Aankoop

Taxatie

ADRES
Oostdijk 36
3261 KH - Oud-Beijerland
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag:
van 09.00 - 17.30 uur
zaterdag uitsluitend op afspraak:
van 10.00 - 14.00 uur
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