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Omschrijving 

 

Oosterduinen D 105, 9331 WE Norg 
 
Midden in de uitgestrekte bossen van Norg is deze recreatiewoning, op een ruim perceel van 620 m² eigen grond, 
gelegen.  
  
Woonoppervlakte 41 m²  
Inhoud 110 m³  
Perceeloppervlakte 620 m².  
  
Deze recreatiewoning heeft twee slaapkamers en is geheel gelijkvloers. Door de vele ramen en de openslaande 
tuindeuren staat u direct midden in de natuur. De woning ligt aan een autoluw pad waardoor de rust u al tegemoet 
komt als u ernaartoe rijdt.   
  
WILT U EEN VIRTUELE TOUR DOOR DEZE WONING? ZIE UITLEG ONDER AAN DEZE OMSCHRIJVING.  
  
INDELING:  
hal/entree, toilet, woonkamer met openkeuken samen groot 23 m², 2 slaapkamers van respectievelijk 8,5m² en 5,5 
m², badkamer voorzien van douche, wastafel en wasmachineaansluiting.  
Berging buitenom te bereiken en voorzien van water en stroom.  
  
Voor de auto is er een carport aanwezig.  
  
OMGEVING  
Het park is gelegen te midden van bos en prachtige natuurlandschappen. Rondom het mooie, authentieke Drentse 
brinkdorp Norg is veel toerisme waardoor het centrum veel horeca gelegenheden heeft met gezellige terrasjes. Norg 
bevindt zich 15 autominuten van Assen en 20 vanaf Groningen. De A28 ligt op 10 minuten rijden.   
BIJZONDERHEDEN:  
- geen parkregels of parklasten van toepassing;  
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen en gemeentelijke riolering;  
- 8% overdrachtsbelasting;  
- Eventueel is deze woning samen met de naast gelegen woning D105 te koop  
- Woning wordt verkocht inclusief inboedel  
  
Onze foto’s worden gemaakt met een normale lens (geen groothoek) waardoor ze waarheidsgetrouw zijn en de 
ruimten in werkelijkheid niet tegenvallen.  
  
WILT U EEN VIRTUELE TOUR DOOR DEZE WONING?  
Open Funda op uw laptop of smartphone en open de woning. Druk op 3D TOUR en daarna op play.
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Kenmerken 
 
 : € 189.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Vrijstaande woning 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 110 m3 
Perceel oppervlakte : 620 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 41 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1970 
Ligging : Aan rustige weg, in bosrijke omgeving 
Tuin : Tuin rondom 574 m2 
Hoofdtuin  Tuin rondom   
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel 
C.V.-ketel : Gas gestookt combiketeleigendom 
   

Locatie 
Oosterduinen D 105  
9331 WE  NORG 
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Enthousiast?! Hoe nu verder..? De meest gestelde vragen 
op een rij. 

  

 
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. Heeft u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling 
voorkomen. 
  
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. 
 
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 makelaar moet dit wel duidelijk melden. 
Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, 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 makelaar doet geen mededelingen over de 
hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken. 
 
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. 
 
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. 
 
Mag een makelaar 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. 
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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. 
  
Overige uitleg: 
  
Meldingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper: 
De vragenlijst is gemaakt omdat de verkoper verplicht is om uitvoerig informatie te verstrekken over de woning, ook 
als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. De mededelingsplicht strekt niet verder dan dat de verkoper 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem/haar bekend is omtrent de woning. Als 
gebreken e.d. tijdig gemeld worden, kan de koper hiervan kennis nemen en zijn aankoopstrategie op afstemmen. De 
koper heeft een onderzoekplicht en kan ten allen tijde voor eigen rekening een bouwkundige keuring laten verrichten 
dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud. 
 
Ouderdomsclausule: 
Bij woningen van 25 jaar of ouder zullen wij standaard een ouderdomsclausule toevoegen. Kopers dienen er bedacht 
op te zijn dat bij oudere woningen in het algemeen een minder goede bouwkundige staat mag worden verwacht dan 
bij nieuwere woningen. Dit omdat de normen minder streng waren en dat het gebouwde gedurende langere tijd 
onderhevig is geweest aan de tand des tijds. Wanneer een koper weet dat een woning reeds enige jaren oud is, ook al 
heeft deze door de tijd heen renovaties ondergaan, is het dus verstandig om de woning voor aankoop bouwkundig te 
laten keuren. 
 
Koopakte:  
De koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning is vastgesteld door Vastgoed Pro, VBO in onroerende 
goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. 
 
Waarborgsom/bankgarantie:  
Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de koopakte een artikel 
opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken tijd een bankgarantie te overleggen, dan wel een 
waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. 
 
Ontbindende voorwaarden: 
Ontbindende voorwaarden kunnen op allerlei onderwerpen betrekking hebben en kunnen zowel ten behoeve van een 
koper als ten behoeve van een verkoper worden opgenomen. De ontbindende voorwaarde moet worden besproken 
voordat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Met andere woorden: zodra een bod wordt uitgebracht, moet 
de koper respectievelijk de verkoper aangeven of zij ontbindende voorwaarden wensen op te nemen. Wanneer geen 
expliciet voorbehoud voor financiering is opgenomen in de koopakte mag er niet zonder meer van worden uitgegaan 
dat uit de gewoonte of de redelijkheid en de billijkheid zo’n financieringsvoorbehoud impliciet voortvloeit. De termijn 
voor een ontbindende voorwaarde is doorgaans 6 weken na de dag dat mondeling overeenstemming is bereikt over 
de koopsom en de overige voorwaarden. 
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Asbestclausule: 
Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw vanwege de goede eigenschappen die het materiaal bezit. Sedert 
1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland echter verboden. Woningen die voor die datum zijn 
gebouwd kunnen dus nog asbesthoudende materialen bevatten. In de koopakte zal dan ook bij die woningen een 
clausule worden opgenomen waarin koper verklaart bekend te zijn met de evt. aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen en deze te aanvaarden. 
 
Aansprakelijkheid bij verkoop door Erven: 
Het kan voorkomen dat de eigenaar/verkoper niet de bewoner van het verkochte is geweest. Bijvoorbeeld bij 
overlijden van de eigenaar/bewoner zal de erfgenaam de verkoper zijn die het verkochte niet of nooit heeft bewoond. 
Uit dien hoofde is hij niet bekend met eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en eventuele verontreiniging. 
Verkoper staat daarom niet in voor de technische en bouwkundige staat van de opstallen, zowel in- als uitwendig, en 
van de in de opstallen aanwezige installaties. Een en ander wordt in een aanvullend artikel beschreven in de koopakte. 
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