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Kenmerken
& specificaties

Type woning:

horecagelegenheid, café en zaal met
woning

Bouwjaar:

1960

Bruto vloeroppervlakte:

ca. 520 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte:

ca. 473 m²

Onderhoud binnen:

goed

Onderhoud buiten:

goed

Verwarming:

radiatoren

Beveiliging:

alarminstallatie

Aanvaarding:

in overleg

Parkeren:

ruime parkeergelegenheid aan achterzijde

Omschrijving
Dit horecapand met café, zaal en
woongelegenheid is gelegen aan de Kruisstraat
in Nederweert Eind, een verkeersader welke
zorgt voor een zeer goede zichtbaarheid van uw
onderneming! Aan de achterzijde is er op eigen
terrein ruim voldoende gelegenheid tot
parkeren.
Met de plaatselijke voetbalvereniging aan de
achterzijde, het openluchtmuseum Eynderhoof,
een cafetaria en vele lokale activiteiten bent u
als café/ zaal eigenaar een mooie aanvulling op
het vrijetijdsaanbod in deze hechte dorpskern!
Het object is goed bereikbaar door de centrale
ligging in Nederweert-Eind en heeft prima
ontsluitingen naar het centrum van Nederweert,
de diverse bedrijventerreinen in Nederweert,
maar ook richting Weert, Roermond, Someren
(N266), Venlo (N275) en de A2 MaastrichtEindhoven. Alles op een aantal autominuten
afstand gelegen.
CAFÉ MET SECUNDAIRE RUIMTEN
Het café is gelegen aan de voorzijde van het pand
en is daarmee toegankelijk via een deur in de

voorgevel. Een tochtportaal geeft vervolgens
toegang tot het café van circa 98 m².
De inrichting bestaat uit een bar, een tweetal
biljarttafels, diverse tafels met stoelen en statafels met barkrukken. De ruimte is afgewerkt
met vloerbedekking, houten lambrisering, een
balkjes plafond met brandwerende platen en een
verplaatsbare wand welke de zaal van het café
kan scheiden. Het café is voor 75% voorzien van
LED-verlichting en er is een geluidsinstallatie
ingebouwd. Er is toegang tot de sanitaire
ruimten welke bestaan uit een geheel betegeld
voorportaal (welke tevens een deur heeft naar de
zaal) met toegang tot het herentoilet met 5
urinoirs en een separate toiletruimte, radiator en
fonteintje en alsmede toegang tot het
damestoilet met 2 toiletten en een portaal met
fonteintje en radiator. Deze ruimten zijn allen
geheel betegeld en voorzien van een
systeemplafond. Er is een kelder beschikbaar
welke kan dienen als opslag, tevens is hier de
watermeter gesitueerd. De kelder is circa 14 m²
groot.
Aan de voorzijde van het object bestaat de

mogelijkheid tot het plaatsen van een fraai
terras, waarvoor een doorlopende vergunning
beschikbaar is.
Vanuit het café is het tevens mogelijk de keuken
van de privéwoning te betreden.
ZAAL MET HORECAKEUKEN EN SECUNDAIRE
RUIMTEN
De zaal is circa 194 m² groot en is voorzien van
deels vloerbedekking en deels een houten vloer,
bar, radiatoren, schoonmetselwerk wanden,
systeemplafond met spots en een gedeelte is
reeds voorzien van LEDverlichting. Ook is er een
geluidsinstallatie voorzien. Er zijn diverse
routingen mogelijk vanuit deze zaal; zo is er
toegang tot de sanitaire groep, de keuken,
opslagruimten en middels een tochtportaal met
garderobemogelijkheden is het tevens mogelijk
het achtergelegen parkeerterrein te betreden.
De keuken (44 m²) is onder andere te bereiken
middels een deur naast de bar in de zaal en is
ruim van opzet. De professionele RVSkeukenopstand zorgt voor voldoende ruimte voor
het bereiden van buffetten en de voorbereiding
van feesten en/of koffietafels. De wanden en
vloer zijn voorzien van tegels en er is een
gipsplaten plafond. Er is een interne doorgang
naar een opslagruimte, waar tevens de
tapinstallatie gesitueerd is en een

verdiepingsvloer is gerealiseerd welke doorloopt
boven de keuken. Erg praktisch voor het
opbergen van bijvoorbeeld seizoen versieringen.
Ook de koeling en overige opslag is hier
voorzien. Er is een deur naar het achtergelegen
parkeerterrein beschikbaar.
Vanuit de keuken is er tevens een tweede kleine
opslagruimte bereikbaar, welke op haar beurt
weer toegang geeft tot een mindervalidentoilet,
cv-ruimte en de zaal.
Aan de rechterzijde van de zaal is tevens een
opslagruimte gerealiseerd ten behoeve van
(terras)meubilair. Er is een dubbele deur met
toegang tot het achtergelegen parkeerterrein en
een enkele deur welke in verbinding staat met de
zaal voor ideale opslagmogelijkheden.
De woning is via het café of via de 'achterom' aan
de linkerzijde van het pand te bereiken. Aan de
linkerzijde is er middels een deur toegang tot de
bijkeuken met geheel betegeld toilet en
opstelling wasmachine/droger en extra vriezers
toegang tot de keuken van de woning alsmede de
horecakeuken.
In de keuken van de woning zijn de wanden
gedeeltelijk betegeld, is er een tegelvloer en een
eenvoudige keukenopstand met 4-pits fornuis en

spoelbak. Doorgang naar de hoger gelegen
woonkamer (24,2 m²) aan de voor- en linkerzijde
van het pand, voorzien van vloerbedekking,
diverse ramen, meterkast en vloerbedekking.
Trap naar de eerste verdieping met 3
slaapkamers, badkamer, bergruimte met
opstelling CV-installatie en een vlizotrap naar de
bergzolder. De slaapkamers zijn respectievelijk
9,7 m², 10,4 m² en 13,2 m² groot en de badkamer
is voorzien van een ligbad, douche met cabine,
toilet, wastafel met meubel, radiator en geheel
betegelde wanden.
ALGEMEEN
Er zijn 3 cv-installaties voorzien, zijnde een
Vaillant cv-ketel (bouwjaar circa 1993) en een
tweetal ATAG cv-ketels (beiden 2010). Het pand
is voorzien van dubbele beglazing in houten
kozijnen.
Het geheel verkeert in een goede staat van
onderhoud!

• Ruime parkeergelegenheid aan de achterzijde
van het pand;
• Geschikt voor diverse doeleinden met een
fraaie combinatie café, zaal met woning.
• Diverse parkeerplaatsen op eigen terrein, aan
de achterzijde van het pand.
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Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling met de verkopende
partij als deze reageert op uw bod door:
a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.
U bent dus nog niet in onderhandeling als de
verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de
verkoper zal bespreken.
Mag een verkoopmakelaar doorgaan met
bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld
wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet
tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper
waarschijnlijk graag willen weten of er meer
belangstelling is. Ook mag er met meerdere
geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld
worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan
alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVMmakelaar belangstellenden mededelen dat er al een
bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De
NVM-makelaar doet geen mededelingen over de
hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen
uitlokken.
Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de
woning dan aan mij verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u
te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de
vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot
het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt,
kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet
aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.
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 heeft u als
potentiële koper ook het recht tijdens de
onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de
verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk
uw eerdere bod.

Mag een makelaar van de NVM tijdens de
onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die
de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te
bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan
de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten
de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een
inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle
bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen.
De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder
gedane toezeggingen of afspraken na te komen,
voordat de procedure veranderd wordt.
Mag een NVM-makelaar een onrealistisch hoge prijs
vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVMmakelaar welke prijs realistisch is voor de woning. De
koper kan onderhandelen over de prijs, maar de
verkoper beslist.
Wat is een optie?
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:
a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit
geval de koper) de keuze om door een eenzijdige
verklaring een koopovereenkomst met een andere
partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het
dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de
koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij
de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie
gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning
niet.
b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het
begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’
heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die
een verkopende NVM-makelaar maakt met een
geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een
paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van
een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter
inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning.

De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere
geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning
een optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper
beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke
opties worden gegeven.
Moet de makelaar met mij als eerste in
onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak
maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een
bod uitbreng?
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de
verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling
gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te
voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt
om teleurstelling te voorkomen.
Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de
belangrijkste zaken - onder andere prijs,
leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en
eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt
de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de
koopovereenkomst. Pas als beide partijen de
koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de
koop tot stand.
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk
aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in
de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de
onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch
een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper
moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en
ontbindende voorwaarden voordat de
koopovereenkomst wordt opgemaakt.
Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
- Financieringsvoorbehoud.
- Geen huisvestingsvergunning.
- Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
- Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
- NVM No-Risk clausule.
De koop komt pas tot stand op het moment dat de
koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en
heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of
per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende.
Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst
hebben ondertekend en de koper (en eventueel de
notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft
ontvangen, treedt voor de particuliere koper de
wettelijke bedenktijd in werking (zie vraag 11). Binnen
deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop.
Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de
ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper
precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt
in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop
kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in
zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst
aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan
langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag.
Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan
precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.
Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?
Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’
vallen:
a) Overdrachtsbelasting
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van
de leveringsakte en het inschrijven ervan in het
Kadaster.
Naast bovengenoemde kosten kunnen er
notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van
de hypotheekakte. Indien de koper een
aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de
courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening
van de koper. Deze worden over het algemeen
verrekend via de eindafrekening die de notaris
opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn
voor rekening van de verkoper.
Wordt in de koopakte een waarborgsom opgenomen?
Ja, gebruikelijk wordt een waarborgsom opgenomen
ter grootte van 10% van de koopsom. Deze aanbetaling
dient als zekerheid dat de koop doorgaat. Indien u niet
voldoende eigen geld heeft, is de bankgarantie een
goed alternatief. Bij een bankgarantie verklaart de
bank dat zij garant staat voor het bedrag als u de
verplichtingen niet nakomt.

Na de bezichtiging
Ook voor de verkoper is het een spannende tijd.
Wij verzoeken u dan ook om ons na de
bezichtiging uw bevindingen door te geven, zodat
wij de verkoper kunnen informeren.
Aansprakelijkheid
Deze informatiebrochure is met veel zorg
samengesteld, echter kunnen er geen rechten
worden ontleend aan eventuele onjuistheden.
Privacy
Voor meer informatie over de omgang met uw
gegevens, verwijzen wij u naar onze
privacyverklaring, welke te vinden is op onze
website woontotaaladvies.nu
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