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NEDERWEERT
Kerkstraat 53 + 51B & C

Vraagprijs
€ 465.000 k.k.

Makelaardij • Taxaties • Hypotheken • Verzekeringen

Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

1963

Type woning:

winkelruimte met 2 bovenwoningen

Vloeropp. winkelruimte:

578 m²

Perceeloppervlakte:

765 m²

Frontbreedte:

1280 cm

Onderhoud binnen:

goed

Onderhoud buiten:

goed

Ligging:

winkelgebied stadscentrum

Parkeerfaciliteiten:

ruim voldoende

Bijzonderheden:

tevens zeer geschikt als beleggingsobject

Omschrijving
Grote commerciële ruimte op de begane grond
en 2 zelfstandige nette woonruimtes, waarvan
een op eerste en één op tweede verdieping.

COMMERCIËLE RUIMTE: (circa 40 x 13 meter)
Gebruiksoppervlakte winkelruimte & magazijn +
opslag: circa. 578 m²

LOCATIE:
Dit object is gelegen hartje centrum van
Nederweert aan een weg waar
eenrichtingsverkeer van toepassing is. De
omliggende objecten zijn diverse winkelruimten
en/of horecaobjecten en woningen.

Op begane grond is een zeer ruime open
winkelruimte gelegen. De entree van deze
ruimte is gelegen in het midden van de
voorgevel. De toegang geschiedt door middel van
dubbele entreedeuren. Afwerking winkelruimte
middels systeemplafond met TL-armaturen.
Vanuit de winkelruimte is er toegang tot naasten achtergelegen magazijn/opslagruimte. Via
zijdeuren heeft men vanuit de winkel toegang tot
de pantry, toilet- en kantoorruimte.

BESTEMMING:
De bestemming van de ruimte is Gemengd,
functie-aanduiding is Detailhandel.
Op ons kantoor zijn de
bestemmingsplanvoorschriften ter inzage.
PARKEREN. LADEN EN LOSSEN:
Parkeren dient te geschieden op openbaar
terrein. Parkeerplaatsen liggen voor het pand.
Parkeren in de kern van Nederweert is gratis,
doch met op plaatsen blauwe zones. Laden en
lossen: via de grote poort rechts van de winkel
komt men in het magazijn en via magazijn is de
achterplaats bereikbaar.

BOVENWONINGEN:
Eigen/hal entree met meterkast voor deze
bovenwoningen zijn gelegen aan linkerzijde van
het pand. Middels wenteltrap zijn deze
bereikbaar en deze woonruimtes hebben eigen
energie(tussen)meters.

INDELING
bovenwoning KERKSTRAAT 51-B:
Gelegen op eerste verdieping.
Woonoppervlakte: ca. 148 m².
Entree met toegang tot separaat toilet, de
keurige badkamer is voorzien van ligbad, douche
met cabine, vaste wastafel en toilet. Riante
woonkamer met mooi vrij uitzicht over het plein
met aansluitend de verscholen leefkeuken welk
is uitgerust met afzuigkap en gaskooktoestel.,
twee nette slaapkamers waarvan een met
wastafel, bijkeuken / serre met aansluitingen
voor witgoed, opstelling HR-combiketel van
2009, vaste kastenwand en aansluitend
dakterras.

INDELING
bovenwoning KERKSTRAAT 51-C:
Gelegen op tweede verdieping.
Woonoppervlakte: ca. 49 m².
Entree met toegang tot nette badkamer, welk is
voorzien van douche met cabine, vaste wastafel,
aansluiting voor witgoed, wandkasten en
separaat toilet. Nette slaapkamer; berging met
opstelling HR combiketel ketel (2009). De keuken
is uitgerust met koelkast, combi-magnetron,
afzuigkap, elektrisch kooktoestel. Ruime
woonkamer met laminaatvloer.
De bovenwoningen zijn reeds verhuurd en
kunnen alleen worden gekocht i.c.m.
winkelruimte op begane grond.
Interesse?
Neem contact met ons op voor het maken van
een bezichtigingsafspraak.

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Locatie
op de kaart

Kadastrale kaart
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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

Woon Totaaladvies
Een nieuwe naam op een vertrouwd adres

v.l.n.r. Ralf Jacobs, Danny Onckels, Kim Jacobs, Anton Jacobs, Linda Moonen, Dennis van de Braak
Sinds 1997 is Jacobs – Gijsen Vastgoed &
Assurantieadviseurs een bekende naam in de regio
Nederweert. Klein begonnen, maar door de jaren heen
uitgegroeid tot een bloeiend kantoor met gevarieerd
woningaanbod en een, steeds groter wordende, vaste
klantenkring voor verzekeringen en hypotheken. In
een constant in beweging zijnde, regionale markt,
waarin Jacobs – Gijsen een grote rol speelt, is
vernieuwing een belangrijk onderwerp. Vandaar dat
besloten is om na 20 jaar, naast een compleet
vernieuwde huisstijl, ook te kiezen voor een nieuwe
naam.
De mensen die al bekend zijn met de werkwijze en de
vaste klanten van het oude “Jacobs – Gijsen” kunnen
we bij deze ook geruststellen, er verandert niets aan
de service en kwaliteit die u gewend bent. Woon!
Totaaladvies mag dan wel een hoop uiterlijke
verandering hebben ondergaan, op Ospelseweg 23 in
Nederweert vindt u nog altijd de Jacobs-Gijsen
mentaliteit.
Woon Totaaladvies is NVM-makelaar. Het feit dat u
een NVM-makelaar inschakelt bij de aan- of verkoop
van uw huis, geeft aan dat u de verkoop niet aan zo
maar een makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en deskundigheid.
Onze dienstverlening houden wij graag persoonlijk. Bij
Woon Totaaladvies | Makelaardij betekent dat
individueel maatwerk bij het kopen of verkopen van de
woning. We kennen de regio erg goed. We weten
precies, wat er dagelijks gaande is en spelen adequaat
in op de veranderde omstandigheden.

Overige diensten
Hypotheken
Bij het kiezen van een hypotheek zijn er talloze
mogelijkheden. Het is goed dat er zoveel verschillende
oplossingen zijn. Maar wat is het beste in uw situatie? Wij
verdiepen ons in uw persoonlijke omstandigheden, uw
financiële mogelijkheden én uw wensen. Het advies van onze
erkende hypotheekadviseurs is onafhankelijk en objectief.
Verzekeringen
De auto, de caravan, de inboedel, de reis, ja zelfs je leven kun
je laten verzekeren tegen mogelijk onheil. Ben je goed
verzekerd, dan is dat bij een onverhoopte schade een hele
geruststelling. Wij bemiddelen voor diverse grote
verzekeringsmaatschappijen en zoeken voor u een goede
aanbieder met scherpe premies en uitstekende voorwaarden.
Aankoopmakelaar
Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken. Zo heeft u
onder andere een onderzoeksplicht, waarbij u voor uw
aankoop allerlei zaken die betrekking hebben op het huis zelf
moet checken. Dit geldt ook voor de juridische aspecten van
de aankoop. Wij kunnen u adviseren, scherp voor u
onderhandelen en u begeleiden gedurende het gehele
aankooptraject.
Taxatie
Wilt u betrouwbare, marktconforme informatie over de
waarde van uw woning? Als lid van het NWWI kunnen wij
zorgen voor een gevalideerd taxatierapport van uw woning,
ten behoeve van hypotheek, de fiscus en aan- of verkoop.
Waardebepaling
Bent u voornemens uw woning te koop te zetten en u wilt zich
oriënteren ten aanzien van de marktprijs en de toegevoegde
waarde van ons als makelaar? Neem dan contact met ons op
voor een kennismakingsafspraak.

Interesse?

Wij staan voor u klaar!

Ospelseweg 23 • 6031 AK Nederweert
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Internet
E-mail

0495 460180
www.woontotaaladvies.nu
info@woontotaaladvies.nu
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