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OSPEL
Aerthijsplein 10

Vraagprijs
€ 215.000 k.k.

Makelaardij • Taxaties • Hypotheken

Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

1968

Type woning:

tussenwoning

Kamers:

3

Slaapkamers:

2

Inhoud:

480 m³

Woonoppervlakte:

100 m²

Perceeloppervlakte:

165 m²

Energielabel:

C

Garage:

aangebouwd steen, inpandig

Tuin:

achtertuin

Verwarming:

c.v.-ketel

Isolatie:

dakisolatie, dubbel glas

Omschrijving
Centraal in Ospel aan het pleintje gelegen
tussenwoning met eigen oprit, garage en vrije
achterom via achterweg.
De woning is praktisch ingedeeld met mooie
afmetingen en veel ruimte. Zodra je binnen stapt
zijn meteen de hoge plafonds opvallend. Er is
veel ruimte in de woning, daarnaast beschikt het
over een gezellige tuin, een inpandige garage en
een separate berging.
Indeling woning.
Begane grond:
Mooie hal met toiletruimte, meterkast en
toegang naar verdiepte kelderkast. Ruime
woonkamer met veel lichtinval en aan de
voorzijde een mooi uitzicht over het Aerthijsplein.
De keuken is aan de achterzijde uitgebouwd en is
voorzien van inbouwkeuken met koelkast,
elektrische oven, gasfornuis en afzuigkap.
Keuken en woonkamer zijn voorzien van
laminaatvloer. Vanuit de keuken is de achtertuin
bereikbaar en tevens de inpandige garage.

Garage:
De garage is afgewerkt met tegelvloer en heeft
een automatische sectionaalpoort. De garage
biedt u veel veiligheid, u kunt de auto parkeren
en binnendoor de woning bereiken. Voor de
garage bevindt zich de eigen oprit, tevens kunt u
via een vrije achterom de tuin bereiken.
Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping zijn twee ruime
slaapkamers, een wasruimte en de badkamer
gesitueerd. De heerlijk ruime ouderslaapkamer
met vaste kasten waren origineel twee
slaapkamers. Met een eenvoudige ingreep is
deze kamer terug te brengen naar twee keurige
slaapkamers. Er is een ruime badkamer welke is
voorzien van ligbad, douche en vaste wastafel.
Van de voormalige doucheruimte is een
wasruimte gemaakt hier bevind zich tevens het
toilet. De slaapkamers zijn voorzien van
laminaat.
Tweede verdieping:
Via een vlizo trap is de tweede verdieping

bereikbaar. Hier is nog een zee aan ruimte en
biedt u tal van mogelijkheden. Indien u kiest voor
het maken van een vaste trap zijn hier met
gemak nog twee slaapkamers of hobbyruimtes
te realiseren.
Tuin
De gezellige achtertuin heeft een mooie
terrasoverkapping, door de ligging op het
Zuidwesten kunt u hier heerlijk genieten van de
zon. In de tuin bevindt zich een houten
tuinberging. Vanaf de gezamenlijke achterweg
kunt u zowel de eigen oprit en garage bereiken
als tevens de achtertuin.

Algemeen:
• Bouwjaar woning 1968
• Nefit combi-ketel 2012
• Geheel voorzien van aluminium kozijnen 1999
• Plat dak garage vervangen 2016
• Circa 15 jaar geleden, goten en
regenwaterafvoeren vervangen, tevens
tempex dakisolatie aangebracht
• Inhoud woning ca. 480 m³
• Woonoppervlakte ca. 100 m²
• Perceel is 165 m²

Plattegrond

Plattegrond

Locatie
op de kaart

Kadastrale kaart

Lijst van zaken
Blijft achter
Woning - Interieur
Verlichting, te weten
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Bar met 4 eiken krukken

X

- Inbouwkasten (2x)

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- (losse) horren/rolhorren

X

- Rolluiken

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- laminaat

X

- plavuizen

X

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- (gas)fornuis

X

- afzuigkap

X

- oven

X

Gaat mee

Ter overname

Lijst van zaken
Blijft achter
- koelkast

X

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- fontein

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- douche (cabine/scherm)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Rolluiken

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

X

Gaat mee

Ter overname

Lijst van zaken
Blijft achter
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

Gaat mee

Ter overname
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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

Interesse?
Wij staan voor u klaar!

Ospelseweg 23 • 6031 AK Nederweert
Telefoon
Internet
E-mail

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