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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


680 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


3651 m²



INHOUD


4500 m³



AANTAL KAMERS


10 kamers

AANTAL SLAAPKAMERS


8 slaapkamers



BOUWJAAR


2008



ENERGIELABEL


A
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Omschrijving
Ruim 500 m² woonruimte!





Deze unieke, luxe woning heeft een gigantische woonoppervlakte van 500m² met bedrijfsruimte van nog eens 500 

m², een 2e verhuurde woning  van 160 m² en dit alles is gelegen op 3651 m² grond.





Let op! Het betreft hier alleen de woning met 2 loodsen. Het bedrijf VOS groenvoorziening blijft achter dit perceel 

gehuisvest en heeft een eigen ingang via de achterkant naar de Produktieweg.





Woonoppervlakte 500 m² 


Woonoppervlakte (verhuurd) 160 m²


Bedrijfsruimte 500 m²


Inhoud 4500 m3


Perceeloppervlakte 3651m²


7 slaapkamers





OMSCHRIJVING


Dit voormalige kantoorpand is in 2008 omgebouwd tot een luxe woning, is volledig geïsoleerd en heeft 44 

zonnepanelen. De gehele benedenverdieping van de woning is voorzien van vloerverwarming. De royale woonruimte 

heeft o.a. een luxe keuken met twee kookeilanden, twee houtkachels, zeven slaapkamers en twee badkamers. Het 

geheel is voor velerlei doeleinden geschikt. Eventueel is de woning ook op te splitsen in wonen en een 2e 

bestemming. De woning is levensloopbestendig, toegankelijk voor minder validen en goed te gebruiken voor 

mantelzorg.





Wilt u alvast een digitale bezichtiging? Klik dan op de 3D tour onder de foto en loop stap voor stap, met de nieuwe 

functie matterpoort, door de woning. U kunt in alle hoeken kijken.





OMGEVING


De woning is gelegen aan een doorgaande weg op een kleinschalig industrie terrein aan de rand van Roden, grenzend 

aan natuurgebied en vlakbij de rondweg richting Groningen.


Het gezellige en actieve Drentse dorp Roden biedt alles op het gebied van winkels, sport en ontspanning en heeft 

een bosrijke omgeving.  Op 15 respectievelijk 20 autominuten afstand bevinden zich de steden Groningen en Assen. 

Meerdere keren per uur gaat er een bus naar Groningen.





INDELING


Indeling: royale hal/entree, woonkamer straatgericht met houtkachel en berg/werkkamer (77 m²) overlopend naar 

de woonkeuken (96m²) met drie schuifpuien naar twee terrassen waarvan één overdekt, een eetkamer (24m²), 



achter entree, bijkeuken, hal met daaraan grenzend vijf slaapkamers (respectievelijk groot 16m², 18m², 19m², 23 m² 

en 34m²), de grootste slaapkamer heeft een garderobe kamer en aangrenzend een eigen royale badkamer met ligbad, 

douchehoek, wastafelmeubel en een toilet. Centraal in de woning is een 2e badkamer gesitueerd met dubbele 

wastafel en een douche, vanuit de woonkamer bereikt u een dubbele toiletgroep.





1e Etage: vanuit de woonkamer gaat er een open trap naar de verdieping alwaar twee slaapkamers (respectievelijk 

groot 20m² en 30m²) en een groot dakterras (64m²) met een jacuzzi zijn gesitueerd.





Verhuurde woning:


Deze woning is afgebouwd in een gedeelte van de bedrijfsruimte.


Indeling: hal/entree, 2 toiletten, woonkeuken (70m²), slaapgedeelte (16m²), woonkamer (42m²) met een houtkachel, 

bijkeuken, badkamer voorzien van een ligbad, douche hoek en een wastafel meubel





Bedrijfsruimte


Bedrijfshal (1) bestaande uit drie ruimten (samen groot 360m²) met toiletgroep, wasruimte, drie overheaddeuren en 

voorzien van dak- en  muurisolatie.


Bedrijfshal (2)(140m²) met twee overheaddeuren.





Vrijstaand houten overdekt terras
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Kadastrale kaart



Wonen in Roden

Roden is een dorp met vele gezichten. Een 

rijke culturele plaats met een eigen theater en 

bioscoop. Het is een echt Drents dorp met 

een typerende Brink en inwoners die alles 

weten van de Drentse nuchterheid. Er is 

genoeg ruimte voor gezelligheid met veelzijdige 

horecagelegenheden om van te genieten. Voor 

de dagelijkse boodschappen, de verse 

lekkernijen of uitgebreid winkelen biedt het 

centrum voor elk wat wils. En dat allemaal in 

een gezellig winkelhart. Roden is fantastisch 

gelegen met veel natuur. Menig inwoner 

wandelt regelmatig  door één van de bossen om 

het dorp, maar binnen 20 minuten bent u ook 

zo in Groningen of Assen met auto of bus.

\\  Dwazziewegen 17  \\  Roden  \\  19



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

Lijst van zaken
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Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - pizzaoven X

 

Lijst van zaken
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Vraag Antwoord

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?

Nee

Zo ja, welke?

 

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.

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? Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

Vragenlijst



Vraag Antwoord

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

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?

Nee

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? Nee

 

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.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Ja

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

Welk gedeelte is verhuurd? een klein gedeelte van de loods

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? zijn er niet

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

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

geen

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee

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?

 

Vragenlijst
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Vraag Antwoord

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?

 

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, opslag

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? N.v.t

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.

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

Vragenlijst



Vraag Antwoord

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Ja

Zo ja, volgens welke methode en wanneer? hoge druk en schoonmaakbedrijf

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: 2008

Overige daken:

 

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?

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

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

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? het dak van het woninggedeelte dat de 
buren huren

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? loods

 

Vragenlijst
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Vraag Antwoord

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? zijn aluminium, loods twee jaar geleden

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Veenstra schilder Westervelde

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

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

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

 

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? loods

 

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?

 

Vragenlijst



Vraag Antwoord

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?

Nee

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.)

Nee

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? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? loods

 

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:

Vragenlijst
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Vraag Antwoord

 

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

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

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?

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

cv

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: weet niet moet ik nakijken, ongeveer 
kleine twee jaar

Leeftijd:

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? elk jaar

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie? oldenburger Peize

 

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? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in de woning? Ja

Zo ja, waar? woning

Vragenlijst



Vraag Antwoord

 

Installaties 7 G.

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

Zo ja, welke? loods

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Ja

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? Nader overeen te komen

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: 2018

Installateur: Horst Elektrotechniek

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? Ja

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? Nee

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? Nee

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 
geveegd/gereinigd?

2021

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? 2022

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd?

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee

Zo ja, welke?

Vragenlijst
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Vraag Antwoord

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee

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?

 

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? 2008 volledig verbouwd

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

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?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Vragenlijst
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Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Nee

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? N.v.t

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Nee

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Nee

 

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? Nee

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? volledig verbouwd, enkele binnenmuren 
zijn blijven bestaan

Zo ja, in welk jaartal? 2008

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? verscheidene

 

Vragenlijst
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Vraag Antwoord

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? Ja

Zo ja, welke label? A

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde?

Peiljaar?

 

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:

Blokverwarming:

Anders: bij ons is het anders er is een gedeelte 
zakelijk en een gedeelte prive

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 

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

Nee

Vragenlijst



Vraag Antwoord

Zo ja, welke?

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.

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

Duur:

 

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

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.)

Nee

Zo ja, welke?

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten) Verkoper heeft melding gemaakt van 
mijnbouwschade. Er is een vaste 
vergoeding uitgekeerd van € 5000,=. De 
subsidie voor verduurzaming is 
uitgekeerd en geïnvesteerd in de woning.

Vragenlijst



\\  Dwazziewegen 17  \\  Roden  \\  35

De meest gestelde vragen op een rij
Moet een makelaar eerst 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. 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. 






 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.






 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. 






 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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Peter Brandsma

Makelaar/Eigenaar

Wendy Eissens-Huizinga

Assistent Makelaar

Gerben de Vries


Stagiair

Soof

Aankomend directrice

Het Team

Peter is als beëdigd makelaar sinds 1986 werkzaam in de makelaardij. 

Begonnen op de vestiging aan de Westersingel te Groningen, maar in 1988 verhuisd naar de vestiging in Roden aan 
de Brink 6a (voormalig café Scheepstra), destijds nog eigendom van zijn vader Cor Brandsma. 

In 1995 heeft Peter het bedrijf overgenomen en in hetzelfde jaar een vestiging geopend in Norg aan het Westeind 14. 
In 2004 is hij met zijn gezin geëmigreerd naar de Dordogne in Frankrijk en na 10 jaar in 2014 teruggekomen naar 
Roden. Na een tijd als ZZP’er aan het werk te zijn geweest in de makelaardij, heeft Peter in januari 2017 weer een 
eigen kantoor geopend aan de Heerestraat 40 te Roden en sinds maart 2021 zijn wij verhuisd naar Brink 37 te 
Roden.




Peter op de voorgrond, maar ook binnen aan de Brink 37 wordt hard gewerkt! Naast onze vaste kracht Wendy vindt 
u hier ook onze "Stagiair van het jaar" en als u geluk heeft onze Soof.

Met ons volledige team kunnen wij u optimaal begeleiden met het verkoper of aankopen van uw huis. Bruisend staan 
wij voor u klaar om alles voor u te regelen en u zo veel mogelijk te ontlasten. Wat wij kunnen doen hoeft u niet te 
doen en dat scheelt veel stress. 




Kom gerust eens binnen voor een kopje koffie en een praatje.



Meer informatie?
Neem contact met ons op. Wij zijn te bereiken 

via 06 19 94 50 40 en info@peters-makelaardij.nl
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