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Hilversum
Vraagprijs € 1.225.000,- k.k.
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Het verloop van een aankooptraject

Kantoor Huizen
Ceintuurbaan 22
1271 BJ HUIZEN
T 035-5253135

Kantoor Laren
Brink 34
1251 KW LAREN
T 035-5399080

Kantoor Naarden-Vesting
Kooltjesbuurt 1
1411 RZ NAARDEN
T 035-6990399
www.voorma-walch.nl

Kantoor Blaricum
Torenlaan 12D
1261 GD BLARICUM
T 035-5315300

WAT EEN PLEK!!
Over een verrassende lange oprijlaan, met aan het einde een grote parkeerplaats
onder prachtige oude beuken. Op deze plek ondervind je een gevoel van vrijheid en
volledige privacy.
Een romantische tuin, omsingelt het huis met verschillende terrassen en zithoekjes, waar
je kunt mijmeren en genieten van de natuur die je omarmt.
Het huis en de tuin geven dagelijks een vakantie gevoel met een gravel tennisbaan,
een groot zwembad blakend in de zon, een directe uitgang naar de bossen, op loop
afstand de Hilversumsche golfclub en uitgebreide mogelijkheden voor paardrijden en
wandel-/fietstochten.
Entree:
Hal met hoog balken plafond, zwart witte plavuizen vloer, aan de linkerzijde een open
bibliotheek met open haard en ramen met uitzicht op de tuin.
Linkervleugel: gang naar badkamer met toilet douche en design radiator, eerste
slaapkamer met deur naar de tuin, doorlopend naar werk- of slaapkamer met
bergruimte en via dubbele deur naar volgende werk- of slaapkamer met schuifpui naar
voorzijde tuin en buitendeur naar de achtertuin. Eigen entree.
Middengedeelte: een royale eetkamer met zitgedeelte, openslaande deuren naar de
tuin, ruime open keuken, bijkeuken met buitendeur naar de voorzijde van het huis.
Rechtervleugel: grote zitkamer met open haard, met zicht op de tuin en openslaande
deuren naar het zwembad en terras.
Royale kelder (ca. 24 m²) met provisiekast, 2 aparte ruimtes en stookruimte (CV ketel),
was- en droogruimte.
Verdieping:
 overloop met vaste kast
 master bedroom met kastenwand en balkon
 walk-in closet
 ruime badkamer met ligbad, dubbele wastafel, douche en toilet
 2e slaapkamer
 open trap naar de zolder met slaapkamer en bergruimte
Directe omgeving
International School, ROC, Alberdingk Thijm college, diverse basis scholen en
kinderopvang, Tergooi ziekenhuis, zorginstellingen (zoals De Trappenberg), winkels,
openbaar vervoer, bus en trein (station sportpark). Op 10 fietsminuten van het centrum
van Hilversum.
Dicht bij uitvalswegen richting Utrecht en Amsterdam.

Bijzonderheden:
Door de gescheiden vleugels en 2 entrees zeer geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
of inwonende ouders of au pair.
Concreet:
Kinderen hoor je lachend spelen, tennissen, zwemmen en sporten, met lang gedekte
tafels voor de lunch in de tuin. Dan kun je gelukkig zijn bij zo’n “Italiaans” tevreden
gevoel. Hoe geweldig is het om hier je jeugd door te brengen, het is een voorrecht om
hier te mogen wonen!
Wij laten u dit heerlijke familiehuis op fantastisch ruim perceel graag zien!
Kenmerken
Soort woning
:
Bouwtype
:
Bouwjaar
:
Perceel
:
Achtertuin
:
Woonoppervlakte:
Inhoud
:
Ligging
:
Parkeren
:

vrijstaande villa
bestaand
1952
4.386 m²
zuidwest
220 m²
880 m³
in woonwijk, vrij uitzicht, beschutte ligging, optimale privacy
op eigen terrein meerder auto’s

Aanvaarding in overleg, onder voorbehoud gunning.

Voor een bezichtiging van de woning kunt u contact opnemen met Annique Tideman,
Register Makelaar en Taxateur of Monique Hussem, Assistent Register Makelaar Taxateur.
Nog beter is natuurlijk om uw eigen NVM Aankoopmakelaar mee te nemen.

Impressie uitbreiding

Belangrijke zaken bij een aankooptraject
U heeft mogelijk belangstelling voor een onroerende zaak waarbij wij namens de eigenaar
optreden als verkopend makelaar. Derhalve informeren wij u graag over het meest
gebruikelijke verloop van de aankoopprocedure.
Kosten koper
Achter de vraagprijs wordt k.k. oftewel kosten koper vermeld. U dient dan ook rekening te
houden met bijkomende kosten. Deze kosten bestaan uit o.a. overdrachtsbelasting,
notariskosten voor de akte van levering en de hypotheekakte, kadasterkosten voor de
inschrijving van de akten, taxatiekosten en afsluitkosten voor de hypotheek.
Biedingen
Een bieding bestaat meestal uit 3 elementen:
1) het bedrag dat u biedt
2) een gewenste datum van aanvaarding
3) eventuele ontbindende voorwaarden.
Uw bieding wordt door ons aan de verkoper overgebracht en daarop kan dan een tegenvoorstel van de verkoper volgen. Indien partijen het met elkaar eens worden, worden de
afspraken, zoals deze zijn gemaakt tussen koper en verkoper, vastgelegd in een koopakte.
Koopovereenkomst
De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM-koopakte volgens het laatste
model vastgelegd door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Voor
de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die in dit model zijn opgenomen. Bij het
uitbrengen van een bieding en het sluiten van een koopovereenkomst wordt men geacht
bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
Schriftelijkheidsvereiste
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat de koopovereenkomst niet eerder tot stand komt dan dat er
over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (oplevering, roerende zaken,
etc.) schriftelijke overeenstemming is bereikt. Dit impliceert dat er pas wederzijdse
verplichtingen bestaan als beide partijen de koopakte hebben ondertekend en nadat de
wettelijke bedenktijd voor de koper is verstreken.
Drie dagen bedenktijd
Als de schriftelijke koopovereenkomst eenmaal is getekend, dan heeft de koper het recht
om binnen 3 dagen nadat de koopovereenkomst aan hem ter hand is gesteld, van de
koop af te zien. De koper hoeft hiervoor geen redenen op te geven. De bedenktijd van drie
dagen voor de koper kan niet worden uitgesloten.
Waarborgsom/bankgarantie
Bij het sluiten van de koopovereenkomst zal, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van
de verplichtingen van koper, binnen een bepaalde tijd een waarborgsom c.q.
bankgarantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom worden verlangd.

Ontbindende voorwaarde(n)
Het is mogelijk om in de koopakte ontbindende of opschortende voorwaarden op te
nemen. In de koopakte kan bijvoorbeeld een termijn worden opgenomen waarbinnen de
koper in de gelegenheid wordt gesteld een financiering af te sluiten. Indien er geen
passende financiering kan worden verkregen, kan de koopovereenkomst binnen de
genoemde termijn kosteloos worden ontbonden.
De voorwaarden waaraan deze ontbinding dient te voldoen zijn nader uitgewerkt in de
koopakte. Wordt er binnen de gestelde termijn geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
de overeenkomst te ontbinden op basis van de gemaakte voorbehouden of
mogelijkheden, dan is het zonder medewerking van de verkoper niet meer mogelijk om
zonder schadevergoeding van de koop af te zien.
Concept overdrachtsakte
Enkele dagen voor de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris een concept van
de leveringsakte, alsmede uw nota van afrekening. In de nota wordt precies uiteen gezet
wat u bij de eigendomsoverdracht totaal verschuldigd bent. Tevens vindt er een
verrekening plaats van de aan de woning verbonden zakelijke lasten, zoals onroerende
zaakbelasting en waterschapslasten.
Inspectie
Voor de overdracht wordt u in de gelegenheid gesteld om het gekochte te inspecteren.
Deze inspectie is bedoeld om te controleren of de woning of het appartement nog in
dezelfde staat verkeert als ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en voor het
opnemen van de meterstanden.
Overdracht
De overdracht bij de notaris is de laatste schakel in de verwerving van de woning of het
appartement. Na het ondertekenen van de akte vindt de sleuteloverdracht plaats. U kunt
dus meteen beschikken over uw nieuwe woning of appartement.
Wij wensen u veel woonplezier!

Een woning bezichtigd... hoe nu verder?
Graag ontvangen wij van u een reactie op deze bezichtiging zodat wij de verkoper
hierover kunnen informeren. Tevens willen wij graag vernemen wat uw woonwensen zijn!
Het is namelijk mogelijk dat deze woning niet uw droomhuis is.
U bent daar wel naar op zoek en daarom bent u bij ons aan het juiste adres. Samen met u
gaan wij graag op zoek naar uw droomhuis. Bij de zoektocht naar een passende woning
komt veel meer kijken dan surfen op het internet. Wij zijn dagelijks actief op de
woningmarkt, wij kennen de woningen, de verschillende woonwijken, de
bestemmingsplannen en hebben jarenlange ervaring met aan- en verkoop van onroerend
goed in het Gooi.
Tevens kunnen wij u informeren over de juiste waardebepaling en over de koop- en
onderhandeling strategieën.
U kunt gerust een vrijblijvende afspraak maken bij ons op kantoor of bij u thuis, zodat we in
alle rust kunnen inventariseren wat uw specifieke woonwensen zijn.
Onderzoek plicht koper
De koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi raadt geïnteresseerden aan om een eigen NVM
makelaar in te schakelen bij de aankoopbegeleiding.

Tien veelgestelde vragen over het kopen van een woning of appartement
‘Word ik koper als ik de vraagprijs bied?’ en ‘Wanneer komt de koop tot stand?’, zijn vragen
waar veel misverstanden over bestaan. Wij geven u antwoord op deze vragen en op
overige vragen die er bestaan over het kooptraject van een woning. Lees deze informatie
goed door. Zo voorkomt u teleurstellingen.
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de
verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de
verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet
in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper
zal overleggen.
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 zal
daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft
nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. 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 het overbieden kunnen
uitlokken.
3. Kan de 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
(zoals beschreven onder ‘Word ik koper als ik de vraagprijs bied?’), dan kan de verkoper
ook besluiten de prijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen
vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er
sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te
aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper
een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft
gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen
‘naar elkaar toekomen’ in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn
tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.
4. Wanneer komt de koop tot stand?
Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijke zaken
bij de koop dan kan er een koopakte worden opgesteld door de verkopende makelaar. In
deze koopakte moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt
er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
boeteclausule. Alle gemaakte afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide
partijen is getekend en als de bedenktijd is verlopen.

5. Word ik koper als ik de vraagprijs bied?
Over deze vraag bestaan veel onnodige misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de
Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een
uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of
woninggids biedt, dan doet u 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. Eén van de partijen mag de onderhandelingen éénzijdig 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 eventuele gedane toezeggingen na
te komen (zie ook vraag acht en negen). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor
een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod
uit te brengen. Vraag bij uw NVM-makelaar naar de folder over deze procedure.
7. De makelaar vraagt een ‘belachelijk’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?
De verkoper bepaalt -in overleg met zijn makelaar- waarvoor hij zijn woning verkoopt. De
koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken
die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil
verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. Soms
besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - roerende zaken
bijvoorbeeld - pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een
dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen
zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een
redelijk resultaat is bereikt.
8. 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 al wel 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 nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen
van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan
heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende 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 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 makelaar beslissen zelf of er in een
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

9. Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, de eerste ben die de woning
bezichtigt of de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook
het eerste met mij in onderhandeling gaan?
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met
de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u
daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te
vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een
toezegging, dan dient hij deze na te komen.
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de
overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de
notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers.
Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf
met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij
de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet dat van de koper. Het kan daarom
eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.

Disclaimer
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en
actualiteit van alle in deze brochure gepubliceerde gegevens. Onjuistheden of onvolkomenheden
kunnen echter voorkomen. Voorma en Walch Makelaars in het Gooi evenals haar leveranciers en
opdrachtgevers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden of
onvolkomenheden.

