
Achterstraat 7 ,9, 11

Lochem

€ 795.000 k.k.



Wij zijn Tysma Makelaars
Als één van de jongste makelaarskantoren in Deventer werken 

wij net wat anders dan vergelijkbare kantoren. 

Opgericht in 2010 - midden in de crisis - hebben 

we geleerd het verschil te maken met onze 
creatieve aanpak. Door kansen te grijpen, 
mogelijkheden te zien en deze op inventieve 
wijze te benutten. Wij wachten niet af, zijn niet 
afhankelijk van internet of spontane reacties, 


geschikte koper voor uw woning. Ons inzicht en 
netwerk in de regionale woningmarkt stellen 
ons daartoe in staat.  Met ons ervaren team van 
professionals, waarvan sommigen al meer dan 
twintig jaar in het vak zitten, werken wij in het 
voordeel van zowel kopers als verkopers.

Dit hebben wij in huis:

Verkoop- en 

aankoopbegeleiding

Taxatie Hypotheekadvies Huur en verhuur
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Dat is nog 

eens heerlijk

thuis komen
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Woonoppervlakte

   497 m²



Inhoud

   2089 m³

Perceeloppervlakte



   470 m²

Slaapkamers



   14



Bouwjaar

   1878

Vraagprijs


  € 795.000 k.k.
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Op een prachtige locatie in het centrum van Lochem staat deze bijzondere 
klassieke villa, een gemeentelijk monument, met authentieke details in tact. Er is 
een dakterras aanwezig en een stadstuin, die op het zuiden is gelegen. 






Het pand wordt momenteel in 3 delen verhuurd 
voor BEPAALDE tijd. Op de begane grond 
bevinden zich 2 voormalige praktijkruimtes, nr. 7 
en nr. 9, deze worden verhuurd aan 2 
verschillende huurders. Beide ruimtes hebben nu 
een woonfunctie en zijn zelfstandig ingericht. 

Nr. 11 betreft de verdiepingen en wordt aan een 

derde partij verhuurd.

De tuin, gang en parkeergelegenheid vallen 
onder gezamelijk gebruik.

 

Voor de huidige indeling wordt verwezen naar 
de bijbehorende plattegronden.







Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen 
NVM aankoopmakelaar in.

Uw NVM aankoopmakelaar komt op voor uw 
belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. 

Adressen van collega NVM kantoren vindt u op 
Funda.nl.

Bijzonderheden:
 Uitgebouwd in 1995.
 Het geheel is voorzien van drie CV-installaties.
 Buitengevels hersteld en geschilderd in 2020.
 Parkeergelegenheid voor meerdere auto's op 

eigen terrein.
 Woonoppervlak: 497
 Inhoud: 2090 m³. 
 -Perceel:
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Begane grond 2 ruime 
appartementen.
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Derde appartement 
betreft de 
verdiepingen.
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1e en 2e verdieping 
maar liefst 7 
slaapkamers.
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De tuin, dakterras en 
parkeergelegenheid 
vallen onder 
gezamelijk gebruik. 
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Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - geiser X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X
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Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Overig - Contracten

Boiler Gaat mee
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Lijst van zaken



Bijzonderheden 1 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?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 
percelen?

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, 
tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale 
eigendomsgrenzen?

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, 
of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond 
van de buren of andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 F.

Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? 
(Bijzondere lasten en beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn 
zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), 
kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht 
(bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het 
kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van 
de gemeente in het kader van een illegale verbouwing)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee

Zo ja, hoe lang nog?
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Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een 
procedure tot aanwijzing daartoe?

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er 
een procedure tot aanwijzing daartoe?

Ja

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of 
karakteristiek object?

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in 
gebruik?

Ja

Zo ja: Is er een huurcontract? Ja

Welk gedeelte is verhuurd? 3 gedeeltes, zie bijlage

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? de gang en tuin

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

niets

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Ja

Zo ja, hoeveel? 0,00

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Ja

Zo ja, welke? Gezamelijk gebruik van de 
tuin en parkeerplek

 

Bijzonderheden 1 M.

Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, 
huurcommissie of een andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/kwesties 
met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

Zo ja, toelichting:
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Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen 
voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de 
woning voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar 
verklaard geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een 
woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag) woning, verdeeld in 
appartementen, zie bijlage

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? N.v.t

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?

 

Gevels 2 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op 
de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Nee

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?
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Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Ja

Zo ja, volgens welke methode en wanneer? 2 keer

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken:

Overige daken:

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Ja

Zo ja, waar? 2 platte daken zijn 
vernieuwd vanwege een 
gootlek

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals 
scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? Ja

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? 2 platte daken zijn 
vernieuwd vanwege een 
gootlek

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.
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Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? Achter begin 2020, 
voorgevel september 
2020

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

Zo ja, door wie?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja

Zo nee, toelichting: brandwerende sloten

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?

(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, 
plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of 
wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan 
vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.
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Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? 
(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend 
of loszittend stucwerk, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, 
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee

Zo ja of soms, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er 
sprake van wateroverlast geweest?

Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte 
c.q. kelder?

N.v.t

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

cv-installatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk:

Leeftijd: dit jaar 3 nieuwe ketels 
geplaatst

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? voorjaar 2020
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Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?

Zo ja, door wie?

 

Installaties 7 B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?

(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld 
worden)

Ja

Zo ja, wat is u opgevallen? 1 keer per jaar controle

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? N.v.t

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? Nee

Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? Nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? Jaar:

Installateur:

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? Nee

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? Jaar:

Aantal kWh:

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?

28 | TYSMA MAKELAARS

NVM Vragenlijst



Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? Nee

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? N.v.t

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/
rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?

Schoorsteen en dak is 
gerepareerd in 2014

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? niet in gebruik

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja

Zo ja, wanneer? gedeeltelijk beneden in 
2010

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Ja

Zo ja, welke? Bij de badkamer

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 
kranen?

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 
kranen goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, 
lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 E.
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Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk 
aanwezig?

Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 1860

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

Zo ja, welke en waar?

 

Diversen 9 C.

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

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel 
opgelegd?

N.v.t

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? N.v.t

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? N.v.t

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning?

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? Nee

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? N.v.t

Zo ja, wanneer?
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Zo ja, door welk bedrijf?

 

Diversen 9 I.

Is er sprake van chlorideschade (betonrot)? (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 
beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om 
de woning?

Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? bijbouw

Zo ja, in welk jaartal? 1995

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? Firma Kreune

 

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Nee

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel?

Zo ja, welke label?

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 1567,04

Belastingjaar? 2018

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde?

Peiljaar?

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 559,06

Belastingjaar? voor nummer 11, 2018
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Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

Elektra:

Blokverwarming:

Anders: 11: €602,-

9: €171,-

7: €150,-

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 

(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op 
een koper. Neem hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

Nee

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? 
Afkoopsom

Duur:

 

Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar?

Heeft u alle canons betaald? N.v.t

Is de canon afgekocht? N.v.t

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of 
terreinen?

Nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Ja

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd?

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?

 

Garanties 11 A.

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen 
overdraagbaar aan de koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Ja

Zo ja, welke? cv-installaties Firma 
Fleming de Buken
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NVM Vragenlijst



 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)
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NVM Vragenlijst



Bij ons 

krijgt iedere 

klant de 

aandacht die 

hij verdient.

ARJEN TYSMA

NVM Makelaar / taxateur

E  arjen@tysma.nl

T  06 - 14 123 486

PAUL GRUNTJES

NVM Makelaar/ taxateur

E  Paul@tysma.nl

T  06 - 23 794 556

JUR MADERN

Makelaar ARMT

E  jur@tysma.nl

T  06 - 23 717 497
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Thuis in 

aankopen
Een huis is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. 


De aankoop ervan verdient daarom alle aandacht, maar is 

tegelijkertijd ook een uitdaging, gezien de krimpende 

woningmarkt. Onze aankoopmakelaars helpen u graag 


bij het vinden van de ideale woning.

De voordelen op een rij
Breed netwerk

Als eerste op de hoogte van het nieuwe woningaanbod

Direct een goede indruk van de bouwkundige staat

Beschikking over een enorme database

Alles onder één dak: aankoopbegeleiding, 

verkoopbegeleiding en hypotheekadvies

Persoonlijke aankoopcoördinator (vast aanspreekpunt)

Wij ontzorgen u volledig, wat u veel tijd bespaart

Vraag ook naar onze 

aankoopbrochure



Algemene informatie

Aansprakelijkheid




Alle gegevens in deze informatiebrochure zijn met 
grote zorg samengesteld en uit naar inziens 
betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de 
juistheid ervan kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. De verkoop geschiedt 
onder voorbehoud van goedkeuring van de 
opdrachtgever. Deze informatie is geheel vrijblijvend. 






Onderzoeksplicht van de koper




Voordat u een bod uitbrengt op een woning, gaan wij 
ervan uit dat u onderzoek heeft verricht naar alle 
aspecten die in het algemeen en voor u in het 
bijzonder van belang zijn bij het nemen van een 
beslissing een woning te kopen. Denk hierbij aan: 

- Het  bestuderen van de informatie, welke u door 

   ons is aangeboden 

- Het inwinnen van informatie bij de gemeente 

- Onderzoek verrichten naar uw financiële

   mogelijkheden






Een bod uitbrengen




Biedingen kunt u mondeling aan ons doorgeven, maar 
het is verstandig een bieding schriftelijk te bevestigen. 
Wanneer u een bod uitbrengt is het belangrijk de 
volgende zaken te vermelden: 

- De geboden koopsom 

- De datum van aanvaarding 

- Eventuele overname van roerende zaken 

- Eventuele ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld

   voorbehoud van financiering) 

Indien u een ontbindende voorwaarde van 
financiering wenst op te nemen, dient bij de bieding te 
worden aangegeven tot welk bedrag een hypotheek 
nodig is. Een ontbindende voorwaarde van 
financiering geeft u dan meestal zo’n vier weken de 
tijd om uw financiering te regelen. Over deze 
ontbindende en eventuele andere voorwaarden 
dienen partijen het wel eens te zijn vóór de 
(mondelinge) verkoop. 




Belangrijk! Een verkoop komt alleen tot stand, indien 
overeenstemming is bereikt over alle hierboven 
genoemde zaken. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk 
het recht voor de woning te gunnen aan de gegadigde 
van zijn keuze. Een mondelinge overeenstemming 
tussen de particuliere verkoper en de particuliere 
koper is echter niet rechtsgeldig. Er is pas sprake van 
een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en 
de particuliere koper de koopovereenkomst hebben 
ondertekend. 

Koopakte




Indien er tussen partijen overeenstemming is bereikt 
over de prijs, opleveringsdatum en eventuele andere 
voorwaarden wordt door ons kantoor een koopakte 
opgemaakt conform het model van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM). Behoudens nadere 
afspraken gelden de standaardregels, zoals deze 
voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld 
door de NVM, de consumentenbond en de Vereniging 
Eigen Huis. Eventueel door de koper te maken 
voorbehouden (zoals het verkrijgen van hypotheek, 
Nationale Hypotheek Garantie en dergelijke), worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn 
afgesproken. Voor zover er in deze brochure 
aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze 
indien van toepassing opgenomen in de koopakte.






Asbestclausule




Indien het een oudere woning betreft is de 
mogelijkheid aanwezig dat de woning asbest bevat. In 
de koopovereenkomst zal dan ook standaard een 
asbestclausule worden toegevoegd.






Ouderdomsclausule




Het is de koper bekend van welk bouwjaar de 
onroerende zaak dateert. De eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden, kunnen bij 
oudere woning aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor 
normaal en bijzonder gebruik en het eventueel 
anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst komt voor rekening en risico van de 
koper. In de koopovereenkomst zal dan ook standaard 
een ouderdomsclausule worden toegevoegd.






Waarborgsom/bankgarantie




Tot zekerheid voor de nakoming van de 
verplichtingen van de kopende partij wordt door de 
kopende partij binnen 6 weken na mondelinge 
totstandkoming van de overeenkomst, een 
waarborgsom in handen van de notaris gestort ter 
grootte van 10% van de koopsom. In plaats van deze 
waarborgsom volstaat een bankgarantie ook, mits 
deze aan de voorwaarden voldoet. Indien er een 
bankgarantie wordt afgegeven dient dit te geschieden 
door een in Nederland gevestigde bankinstelling. 
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Notities
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Tysma Makelaars

Hoge Hondstraat 113

7413 CE Deventer

Overijssel - Nederland

T  0570 - 623140

E  info@tysma.nl

www.tysma.nl


