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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte


357 m²



Perceeloppervlakte


815 m²



Inhoud


1522 m³



Bouwjaar


1904

> Omschrijving
One of a kind! Vroege 20e-eeuwse sfeervolle, statige villa in de 
woonomgeving Hees nabij het centrum van Nijmegen.



Het betreft een uit 1904 daterende voorname villa met 
praktijkruimte. Het pand verkeert in goed gezelschap met enkele 
andere nabijgelegen villa's en ruime woonhuizen. Al in de achttiende 
eeuw was de plaats Hees door zijn landelijke karakter en de 
aantrekkelijke omgeving een geliefde vestigingsplaats voor 
welgestelden. Zij lieten er hun huizen bouwen, waarvan er diverse 
bewaard zijn gebleven. 



Aan de buitenzijde ademt deze woning nog sterk de geest van de 
vroege twintigste eeuw. De indrukwekkende uitstraling van dit statige 
pand wordt mede bepaald door de imposante serre en de topgevel 
in chalet-stijl. 

Waarschijnlijk is het interieur gewijzigd rond 1954. Op de begane 
grond wordt de woning gekenmerkt door een afwerking in de stijl van 
de Delftse school met onder meer een ambachtelijk vormgegeven 
schouwpartij en zo is de studeerkamer toegankelijk via een deur met 
daarin een glas-in-loodraam van Aesculaap ofwel Asklepios, de 
Griekse god van de geneeskunst. 

De voormalige prakrijkruimte met twee ingangen is eventueel ook in 
te richten tot gastenverblijf, mantelzorgwoning of om een au-pair in 
onder te brengen.



De villa is gelegen nabij alle voorzieningen als winkelcentrum en 
scholen (o.a. Basisschool De Lanteerne met het Tweetalig Primair 
Onderwijs en Dominicuscollege), stadspark met speelvoorzieningen, 
zwembad- West, de uitvalswegen naar A73 en de nieuwe stadsbrug 
De Oversteek. Tevens zijn het stadscentrum, het centraal station en 
de ziekenhuizen op fietsafstand.



Hier kunt u in alle rust genieten van een prachtige omgeving. De 
woning is degelijk gebouwd, doch is enig onderhoud en modernisering 
noodzakelijk om de woning weer te laten voldoen aan de 
hedendaagse wensen.  






DE TOUR

Dit huis moet je eigenlijk ervaren; gewoon, erdoorheen wandelen. 
De dimensies van het grote huis zijn anders maar niet 
overweldigend; je voelt je nergens verloren – wat knap is, met 
een woonoppervlak van 357 m². 

Parterre: entree met garderobe en toegang naar de lichte en 
sfeervolle woonkamer-en-suite met serre. Gang met toegang 
naar de studeerkamer, toiletruimte en de keuken. Bijkeuken met 
achterom (naar de voor- en achtertuin). Portaal met eigen 
entree (vanuit de oprit) en toegang naar de onderzoeks- en 
werkkamer. Hoofdingang praktijkruimte met wachtkamer, 
tweede onderzoekskamer en eveneens toegang naar de 
werkkamer. Voormalig laboratorium met achterom. 

Eerste verdieping (achterzijde): overloop met mooie lichtinval (via 
lichtstraat) en toiletruimte. Twee slaapkamers en een 
gedateerde badkamer. Middels enkele trapjes kom je op de 
eerste verdieping voorzijde. Hier zijn nog vier slaapkamers 
waarvan één met openslaande deuren naar het balkon en één 
met schouw. 

Tweede verdieping: overloop, twee slaapkamers en zolder met 
diverse mogelijkheden. 

Kelders: twee separate kelders waarvan één met c.v.-opstelling.




GARAGE

Grote vrijstaande garage/schuur met een oppervlakte van 
circa 31 m²




TUIN

De woning is gelegen op een kavel van 815 m². Het terras 
wordt afgewisseld met plantenborders en gazonpartijen. De 
situering op lommerrijke locatie en een royaal perceel staan 
garant voor rust en privacy nabij alles voorzieningen. Aan de 
voorzijde is een royale oprit gelegen. 




BOUWKENMERKEN

- Bouwjaar: circa 1904 (uitbreiding begane grond 1933 en 
garage 1934). Verbouwing in 1954 (begane grond wordt nog 
gekenmerkt door een voor die periode kenmerkende afwerking 
in stijl van de Delftse school) 


- Bouwwijze: Traditionele bouw. Opgetrokken in steensmuren. 

- Dakbedekking: De schilden zijn gedekt met gesmoorde Tuile-
du-Nord pannen en deels bitumen gedekte daken. 

- Isolatie: De woning is niet geïsoleerd (deels isolerende 
beglazing). 



ALGEMEEN

- Woonoppervlakte: ca. 357 m² 

- Inhoud: De woning heeft een inhoud van ca. 1.043 m³

- Energielabel: in verband met de monumentale status is een 
energielabel niet aanwezig

- Olietank aanwezig. Deze is gereinigd met Kiwa-certificaat



Over een woning als deze moet je eigenlijk niet lezen, dat moet 
je ervaren. Serieuze gegadigden nodigen wij dan ook van harte 
uit voor een vrijblijvende bezichtiging van dit unieke object. Onze 
specialist voor deze woning is Erwin Thoonen. Hij maakt graag 
tijd vrij voor een uitgebreide rondleiding. 



AANDACHTSPUNTEN

- De woning is opgenomen als gemeentelijk monument op de 
Monumentenlijst van de gemeente Nijmegen. 

- In de koopakte zal de niet-zelfbewonings-clausule worden 
opgenomen (dit houdt in dat koper ermee bekend is dat 
verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat 
verkoper derhalve koper niet kan informeren over 
eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte 
waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij 
het verkochte zelf feitelijk had gebruikt).

- In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden 
opgenomen waarin wordt aangegeven dat gezien het 
bouwjaar van de woning de eisen die aan de bouwkwaliteit 
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
woningen.












































































> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond
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> Plattegrond
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> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Kadaster Ontdek het perceel...


van Schependomlaan 108



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Rolluiken X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X



> Vragenlijst

Bijzonderheden 1 A.

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, 

eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met 

betrekking tot het perceel?

Ja

Zo ja, welke? Deel van het perceel is verkocht.

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 

percelen?


(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, 

tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, 

erfafscheidingen.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale 

eigendomsgrenzen?


(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik 

heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op 

grond van de buren of andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 F.



> Vragenlijst

Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het 

perceel? (Bijzondere lasten en beperkingen kunnen privaatrechtelijke 

beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht 

van overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, 

voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, 

erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen 

zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale 

verbouwing)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning?

Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een 

procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er 

een procedure tot aanwijzing daartoe?

Ja

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of 

karakteristiek object?

Ja

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.



> Vragenlijst

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in 

gebruik?

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?


(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort?

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.

Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de 

rechter, huurcommissie of een andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/

kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 

erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen 

voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn 

uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?



> Vragenlijst

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de 

woning voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 

onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 


(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een 

woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag) Woning

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?

 

Gevels 2 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken 

op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.



> Vragenlijst

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels 

aanwezig?

Ja

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Niet bekend

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Niet bekend

Is er sprake van volledige isolatie? Niet bekend

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd?

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: Niet bekend

Overige daken: Niet bekend

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals 

scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren?



> Vragenlijst

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Nee

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Nee

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Dak van de zolder

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt?

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? Niet bekend

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

Zo ja, door wie?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Nee

Zo nee, toelichting: deur van de schuur en de garage 

deur

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?



> Vragenlijst

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? alles behoudens begane grond

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?


(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, 

plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of 

wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/

aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.

Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? 

(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend 

of loszittend stucwerk, etc.)



> Vragenlijst

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, 

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Nee

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Zolder

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee

Zo ja of soms, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is 

er sprake van wateroverlast geweest?

Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de 

kruipruimte c.q. kelder?

Nee



> Vragenlijst

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid? Geen

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?


(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

CV-installatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: CV Ketel uit 2018

Leeftijd:

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? Onderhoud volgens 

onderhoudscontract

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Firma Kemkens Gasservice BV

 

Installaties 7 B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?


(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld 

worden)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?

Zo ja, waar?

 



> Vragenlijst

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Ja

Zo ja, welke? zolder

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? N.v.t

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? Nee

Kan het huurcontract worden overgenomen door koper?

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? Jaar:

Installateur:

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? Jaar:

Aantal kWh:

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/

rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?

Niet bekend

 

Installaties 7 J.



> Vragenlijst

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst 

gebruikt?

Niet bekend

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Niet bekend

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja

Zo ja, wanneer? 2018

Zo ja, welke onderdelen? Meterkast

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Niet bekend

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 

kranen?

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 

kranen goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, 

lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?



> Vragenlijst

 

Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk 

aanwezig?

Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 1904

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Niet bekend

Zo ja, welke en waar?

 

Diversen 9 C.

Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft 

tussen 1955 en 1982?

Niet bekend

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Niet bekend

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Niet bekend

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Nee

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel 

opgelegd?

Nee

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Ja

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Ja



> Vragenlijst

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? onder de oprit ter hoogte van de 

voordeur de voordeur

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Ja

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning?


(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of 

zwam?

Nee

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? N.v.t

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 

Diversen 9 I.

Is er sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in 

kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn 

van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook 

andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om 

de woning?

Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? aanbouw praktijk

Zo ja, in welk jaartal? 1954

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? niet bekend

 



> Vragenlijst

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 

omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Nee

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Nee

Zo ja, welke label? Niet noodzakelijk omdat het pand 

een gemeentelijk monument is.

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 949000

Peiljaar? 01-01-2020

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

Elektra:



> Vragenlijst

Blokverwarming:

Anders: Voorschotbedrag Vattenfall 

21/09/2020 tot 16/10/2021 was 

424,00 euro 


Betreft: Gas en elektra

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 


(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Ja

Zo ja, welke? CV ketel

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?


Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar 

op een koper. Neem hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

Ja

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? 

Afkoopsom

Duur: Contract onderhoud CV-ketel 

(2018) loopt nog. Vanaf 1-1-2019 

voor 10 jaar kosten 10,20 euro 

per maand


Overdraagbaar???

 

Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per 

jaar?

Heeft u alle canons betaald? N.v.t

Is de canon afgekocht? N.v.t

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja



> Vragenlijst

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of 

terreinen?

Nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd?

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?

 

Garanties 11 A.

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen 

overdraagbaar aan de koper?


(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Ja

Zo ja, welke? CN installatie (2018) loopt nog 10 

jaar vanaf 1-1-2019 

Overdraagbaar??

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)



> Veel gestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? Je bent pas in 
onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op 
je bod door: a. Een tegenbod te doen. b. Expliciet te melden dat 
jullie in onderhandeling zijn. Je bent dus nog niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod 
met de verkoper zal bespreken





2. 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 geïnteres-

seerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-
makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. 





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning 
dan aan mij verkopen? Nee, de verkoper is niet verplicht de 
woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald 
dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot 
het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de 
verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via 
zijn makelaar) een tegenbod doet.





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 heb je als 
potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je 
bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk je eerdere bod.





5. 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 inschrijvings-

procedure. 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 word





6. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, 
als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of als eerste een 
bod uitbreng? Het antwoord op deze vraag is nee. De 
verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de 
verkoop-

procedure. De verkopende NVM-makelaar heeft wel de 
verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u 
serieus belangstelling heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw 
positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-
makelaar u een toezegging, dan dient hij die na te komen.





7. Hoe komt de koop tot stand? Als verkoper en koper het eens 
zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leverings-

datum, 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 je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, 
dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper 
krijg je 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: 

a. Financieringsvoorbehoud. 

b. Geen huisvestingsvergunning.

c. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. 

d. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie. 

e. NVM No-Risk clausule.



De koop komt pas tot stand op het moment dat de koop-

overeenkomst 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.. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog 
afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij 
de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.




8. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies 
in? De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat 
je 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.




9. Heeft mijn woning een energielabel nodig? Vanaf 2008 is 
een energielabel verplicht bij de verkoop en verhuur van een 
woning, op enkele uitzonderingen na. Het energielabel voor 
woningen geeft met klassen en kleuren een indicatie hoe 
energiezuinig een woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er 
toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een 
energielabel bij de eigendomsoverdracht.



Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel 
kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een 
sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dat kan gaan om 
een boete van maximaal € 405,- of om een last onder 
dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te 
vragen. Deze wettelijke verplichting is niet uit te sluiten in een 
koopovereenkomst. Meer informatie kunt u vinden op de website 
van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl



> Overige informatie
De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar 
opgemaakt conform het model van de NVM (Nederlandse 
Vereniging van Makelaars).




Baten, lasten en verschuldigde canons. Alle baten, lasten en 
verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij 
vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, 
lasten (met uitzondering van de onroerende - zaakbelasting 
wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar rato 
worden verrekend.




Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt 
wordt uiterlijk binnen 4 weken, na mondelinge overeenstemming, 
een waarborgsom gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter 
grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de 
waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie 
afgeven, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven 
door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de overdracht 
van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen 
nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar 
inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de 
verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de 
koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning 
zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.



Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
overdrachtsbelasting, notariskosten voor de opmaak van de akte 
van levering en kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
(koopakte).



Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden 
met: notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte en 
kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.

> Vragen?
Neem vooral contact met ons op!



TEL. 024-204 20 20

level2makelaars.nl

info@level2makelaars.nl



> Notities Belangrijke zaken...


op een rijtje



> Het team
Level2 bestaat uit vertrouwde gezichten in de makelaardij. Woningmakelaar 
Erwin Thoonen bundelde begin 2020 de krachten 

met bedrijfsmakelaar Martijn Slegers. Twee makelaars, twee diensten, 

werkend volgens één en dezelfde werkwijze. Vanuit ons kantoor in Nijmegen 
voorzien wij u van advies en ontzorgen we tegelijkertijd. Daarbij worden 

wij ondersteund door onze commercieel medewerkster Saskia Geurts en 
gecertificeerd REV-taxateur Eriwn Jonkman.

Door de korte lijntjes en onze persoonlijke aanpak, is iedere zoektocht

efficiënt, leuk én succesvol. 





Heeft u een vraag? 

Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder. 

024-204 20 20 of info@level2makelaars.nl

Level2 Makelaars


 Arksteestraat 13

6511 MX 

Nijmegen




TEL. 024-204 20 20

level2makelaars.nl

info@level2makelaars.nl



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

Level2 Makelaars

Arksteestraat 13

6511 MX Nijmegen

024-204 20 20

level2makelaars.nl

info@level2makelaars.nl


