
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Totaal aantal kamers

Aantal slaapkamers

Veenhof 2030
Wijchen

1981

116 m²

183 m²

405 m³

4

3

TUSSENWONING

Vraagprijs € 270.000 k.k.



TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen ALGEMENE OMSCHRIJVING

Starters opgelet in het mooie Wijchen staat deze leuke instapklare tussenwoning gelegen in een rustige
kindvriendelijke woonwijk. 

Verkoper aan het woord: 
“Met gemengde gevoelens gaan we hier weg. Aan de ene kant blij dat we een nieuw huis met garage
hebben, aan de andere kant vinden we het jammer dat we de fijne buurt gaan verlaten. 
Deze woning ligt ideaal in een rustige straat waardoor je lekker rustig op de bank kan wegdromen of een
boekje lezen. 
Omdat de tuin op het westen ligt heb je altijd zon in de middag. Heerlijk in de zomer. 

De favoriete kamer van de vrouw des huizes is de inloopkast, waar ze al haar tassen en schoenen kwijt kan.
Vorig jaar hebben we zolder opgeknapt. 
De energierekening is laag dankzij de zonnepanelen die jaarlijks ongeveer evenveel opwekken als dat er
stroom verbruikt wordt. 
De voortuin is in 2017 volledig betegeld. Het middengedeelte is makkelijk bij te houden. 

Vanaf hier is het haalbaar om in zeven minuten op het station te zijn met de fiets. Een leuk restaurant ligt op
5 minuutjes lopen, net als de kapper. Je bent binnen 10 minuten in het centrum met de fiets. Met de auto
doe je daar 5 minuten over. Net zolang als naar de snelweg. We gaan het hier missen en zullen vaak
terugdenken aan de mooie momenten die we hier meegemaakt hebben.” 

Begane grond: 
Entree, hal met garderobe, toilet met fontein, meterkast, mooie lichte woonkamer met eethoek, keuken met
diverse inbouwapparatuur zoals combimagnetron, koelkast, inductiekookplaat, dubbele wasbak en
vaatwasser, toegang tot de achtertuin. 

Eerste verdieping: 
Overloop, grote ouder slaapkamer met inloopkast en rolluik, badkamer met douchecabine, ligbad, toilet, en
wastafel, tweede ruime slaapkamer. 

2e verdieping: 
Overloop, aparte kamer met cv ruimte en was/droogopstelling. Derde slaapkamer met dakraam. 

Tuin: 
Voortuin met parkeerplaats voor 1 auto, mooi ingerichte border met stenen plantenbak. 
Achtertuin met terras, houten speeltoestel met kunstgras, klinkerpad naar 2 bergingen, klein grasveld. 

Bijgebouwen: 
Een schuur die is ingedeeld in 2 bergingen. 
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen ALGEMENE OMSCHRIJVING

Overige informatie: 
• Energielabel: A 
• Isolatie: volledig geïsoleerd in bouwjaar, dak is in 2019 extra geïsoleerd. 
• Kozijnen: van hout en kunststof, beglazing: gedeeltelijk dubbel glas, de deuren, kleine ramen toilet en gang
en badkamer zijn enkelglas 
• Cv-installatie: Nefit Ecomline HR Excellent 2006 
• 17 zonnepanelen 
• Woonkamer: stucwerkwanden en plafonds, op de vloer tegels. 
• Keuken: stucwerk wanden en betonplafond, tegelvloer. 
• 1e Verdieping: stucwerk wanden en betonplaatplafonds, laminaatvloer. 
• 2e Verdieping: stucwerk wanden en gipsplaat plafond, laminaatvloer. 
• Vloeren: alle vloeren zijn van beton. 
• Kruipruimte: is aanwezig 
• Schilderwerk buiten: 2016 

Gemeentelijke lasten: 
Onroerend zaakbelasting € 281,25 per jaar 
Afvalstoffenheffing / rioolheffing € 335,08 per jaar 
Waterschapslasten € 47,01 per jaar 

Maandelijks verbruik: 
Gas en elektra € 125,-- per maand 
Water € 22,-- per maand 
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen KENMERKEN

Object gegevens:  

Soort object  Tussenwoning

Soort bouw  Bestaande bouw

Bouwjaar  1981

Totaal aantal kamers  4

Aantal slaapkamers  3

Woonoppervlakte  116 m²

Perceeloppervlakte  183 m²

Inhoud  405 m³
 

Details:  

Ligging  In woonwijk, aan rustige weg

Isolatie  volledig geïsoleerd,
gedeeltelijk dubbel glas,
dakisolatie

Energielabel  A

Verwarming  vloerverwarming
gedeeltelijk;c.v.-ketel

Warm water  c.v.-ketel

Schuur/berging  vrijstaand steen

Garage  parkeerplaats
 

Tuin gegevens:  

Aanwezig  ja

Tuin  voortuin, achtertuin

Tuin diepte/lengte  1400 cm

Tuin breedte  700 cm

Kwaliteit  verzorgd

Ligging  west
 

Locatiegegevens:  

Adres  Veenhof 2030

Postcode / Plaats  6604DK Wijchen

Kadastrale object  Wijchen   L   1771
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen FOTO'S
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen OVER ONS

HW Makelaardij Hoeveweg 40 
6613 AE Balgoij

T. 024 - 642 27 76
E. info@hwmakelaardij.nl

V.l.n.r. Willie Walraven, Lieke Weerts, Mike Eichelsheim, Henk Walraven, Corrie Marinussen en Rian Brans

HW Makelaardij is gespecialiseerd in aan- en verkoop van huizen, appartementen, woonboerderijen,
bouwkavels etc. in Wijchen met haar kerkdorpen, Grave, Nijmegen en omgeving. Voor taxaties,
hypotheken en juridisch advies bent u bij HW Makelaardij ook aan het juiste adres.

Bij HW Makelaardij bent u verzekerd van een enthousiaste aanpak, open communicatie en duidelijke
afspraken. Wij geven u persoonlijke aandacht en begeleiden u op een actieve en deskundige wijze.

Onze sterke punten zijn:

HW Makelaardij heeft een kleine portefeuille, waardoor wij u ruimschoots persoonlijke aandacht en
advies op maat kunnen bieden.
HW Makelaardij begeleidt u intensief tijdens het gehele proces.

Bent u voornemens uw huis binnenkort te verkopen? HW Makelaardij biedt u gratis een geheel vrijblijvende
waardebepaling van uw huis aan. Na deze waardebepaling heeft u meer inzicht in uw aan- of verkoop
beslissing. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u contact met ons opnemen.
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen 10 MEEST GESTELDE VRAGEN 

over het kopen en verkopen van een huis

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van
uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet
elke dag. Een makelaar van VBO doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed
antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat
wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen.

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U
bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de
verkoper zal bespreken.

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn
dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één
gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een VBO makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de
verkopende VBO makelaar aan belangstellenden vertellen dat een, zoals dat heet, 'onder bod' is. Als
belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in
onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De VBO makelaar
doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen
van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of
niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

4. 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 kunt u als potentiële koper
echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij
een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de
ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte.
Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een
ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet
u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over
aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra beide
partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt
voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als
koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht
plaatsvinden bij de notaris.
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TE KOOP: Veenhof 2030, Wijchen 10 MEEST GESTELDE VRAGEN 

over het kopen en verkopen van een huis

6. Mag een makelaar van VBO 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. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper -
besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te
kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het
hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel
gedane toezeggingen na te komen.

7. Mag een makelaar van VBO een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn VBO-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

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 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 bestaande woning niet. Het
begrip 'optie' wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde
toezeggingen die een verkopende VBO 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 van VBO 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 de verkopende VBO makelaar beslissen zelf of er in een
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een
bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht
u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan
teleurstelling voorkomen.

10. Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?

Nee. Onder 'kosten koper' vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat
zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten
voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de
(notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een
makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De
verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden
is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een
aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.
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