
VRAAGPRIJS € 495.000 K.K.

PEPERSTRAAT 52, 52 A+B


WIJK BIJ DUURSTEDE



KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Elektra € 200,-

Gas € 116,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1900

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Gebogen dak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 100 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 180,5 m²

Inhoud 569 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

29 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging In centrum

 

CV ketel

CV ketel HR  Vaillant

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft airco Ja

Heeft een balkon Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja



Bijzonderheden

Kadaster gegevens:


Volledig eigendom





Gemeente: Wijk bij Duurstede

Sectie: B

Perceel: 1742

Grootte: 93m²




Gemeente: Wijk bij Duurstede



Sectie: B


Perceelnummer: 2103


Grootte: 7m²





Kwalitatief (ketting) beding:


Na het verkrijgen van het eigendom is het 
niet toegestaan om gedurende twee jaar na 
de koop ter plaatse een kappersbedrijf te 
hebben en/of te houden.



Ook bij doorverkoop dient dit kettingbeding 
te worden opgenomen.






Het Appartement is verhuurd voor 
onbepaalde tijd. 







Peperstraat 52A en 52B

Bent u op zoek naar een unieke locatie 
waarin u kunt wonen en ondernemen? 




Dan bieden wij u met trots dit volledige woon- 
winkelpand aan op de hoek van de populaire 
winkelstraat De Peperstraat in Wijk bij 
Duurstede. 




Het pand is gesplitst in twee winkelpanden op 
de begane grond (52A en 52B) en een 
appartement op de eerste verdieping (52). Op 
deze locatie is het ook mogelijk om er een 
volledige woonruimte van te maken. 




Dit bijzondere pand is ontstaan door 
samenvoeging van twee percelen op de hoek 
van de Peperstraat en de Oeverstraat en heeft 
vele mogelijkheden. 




Rond de eeuwwisseling was dit een winkel 
waar alles te koop was! De voorgevel is in 
1908 gewijzigd waarbij de ingang in het 
midden is geplaatst.




Naast de originele winkel stond vroeger een 
gietijzeren pomp; deze ruimte is in de jaren '20 
bij de winkel getrokken.




De twee bedrijfsruimtes zijn onlangs 
gerenoveerd en zijn beide voorzien van eigen 
sanitair. Ook de locatie is perfect omdat hier 
dagelijks veel mensen langs komen. 





PLATTEGROND 52B





PLATTEGROND 52A





Peperstraat 52

Graag neem ik u mee naar het woongedeelte 
van dit pand. De bovenwoning is gesitueerd 
op de eerste en tweede verdieping en heeft 
een woonoppervlak van ca.108m². 




De bovenwoning is gemoderniseerd en op de 
eerste dieping zijn de woonkamer, keuken, 
badkamer en dakterras gelegen. De open 
keuken is knus en doelmatig ingericht met een 
klein aanrecht met spoelbak, gasfornuis en 
kastruimte. Losse koel/vriescombinatie. De 
badkamer is voorzien van een wastafel, toilet, 
ligbad, douche en aansluitingen voor 
wasmachine en droger.




Bij warm weer kunt u heerlijk genieten op het 
dakterras, waar u met een goed glas wijn in de 
hand lekker kunt ontspannen.

Op de tweede verdieping zijn de 2 
slaapkamers gelegen.







PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



Tekenplan vastgoedpresentatie

Wiekenweg 56-G

3815 KL Amersfoort

info@tekenplan.nl

MEETCERTIFICAAT CONFORM BRANCHEBREDE MEETINSTRUCTIE

Type meting: Meetcertificaat A, gebouw op locatie gecontroleerd.

Opgemaakt door: Tekenplan vastgoedpresentatie

Gecontroleerd door: Mevr. J.P. Stuivenberg

Datum:

Ingemeten door: Tekenplan vastgoedpresentatie

OBJECT GEGEVENS

Adres: Peperstraat 52, 52A en 52B

Plaatsnaam: Wijk bij Duurstede

Type object: Woning/ Winkelruimte

BEPALING OPPERVLAKTE EN INHOUD
Woning 52

Gebruiksoppervlakte wonen:

Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe Bergruimte:

Bruto inhoud Hoofdgebouw:

Bruto inhoud Bijgebouw:

Winkelruimte 52A 31,1 m²

Winkelruimte 52B 41,4 m²

Dhr. Ing. R. de Groot

Tekenplan vastgoedpresentatie

donderdag 15 april 2021

Voor de berekening van de vloeroppervlakten en inhoud is gebruik gemaakt van de meet- en rekenmethode conform de 

branchebrede meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier 

van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de oppervlakte en inhoud zijn berekend volgens deze opgestelde richtlijnen. 

Mochten er daarentegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleent, tenzij duidelijk 

aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

108,0 m²

 -

29,2 m²

 -

323 m³

 -



KADASTRALE KAART



 
 

 

Naam kantoor: Winvest onroerend goed  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 1 van 2 
 van 13 

Object: Peperstraat 52, 3961 AT WIJK BIJ DUURSTEDE 

 
 

 

† i_3dbfe4fb-219e-4ba4-976e-9f ec41466f18†  

  

 

--- 

  

LIJST VAN ZAKEN 

BEHORENDE BIJ  
 

Object : Peperstraat 52, 3961 AT WIJK BIJ DUURSTEDE 
Datum : 1 april 2021 
 

Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de 
woning achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over 
gemaakt worden, dan houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning 
achterblijft en door de verkoper mee wordt genomen.  
 

  BLIJFT  
ACHTER 

GAAT 
MEE 

KAN WORDEN 
OVERGENOMEN 

N.V.T.  

 Woning      

 Brievenbus      

 (Voordeur)bel      

 Rookmelders      

 Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie 

     

 Zonwering binnen      

 Raamdecoratie, te weten      

 Jaloezieën/rolgordijn 
(bovenwoning) 

     

 Vloerdecoratie, te weten      

 Vloerbedekking/linoleum      

 Parketvloer/laminaat      

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV met toebehoren      

 Thermostaat      

 Mechanische 
ventilatie/luchtbehandeling 

     

 Airconditioning      

 Keuken (inbouw)apparatuur, 
te weten 

     

 Keukenmeubel      

 Gaskookplaat/keramische 
plaat/inductie (winkel en 
bovenwoning) 

     

 Afzuigkap/schouw      

 Koelkast/vrieskast keuken - 
kapsalon 

     

 Wasmachine      

 Wasdroger      



 
 

 

Naam kantoor: Winvest onroerend goed  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 2 van 2 
 van 13 

Object: Peperstraat 52, 3961 AT WIJK BIJ DUURSTEDE 

 
 

 

† i_3dbfe4fb-219e-4ba4-976e-9f ec41466f18†  

  

 

--- 

  

 Verlichting, te weten      

 Inbouwverlichting / dimmers      

 Opbouwverlichting       

 (Losse) kasten, legplanken, te 
weten 

     

 Losse kast(en) (winkel)      

 Spiegelwanden      

 Sanitaire voorzieningen      

 Wastafel(s) (winkel en 
bovenwoning) 

     

 Wastafel kapsalon       

 Toiletaccessoires (winkel)      

 
Ter overname: 
- Zakelijke roerende goederen 
- Complete kantoorinrichting 
- 6 bureaus hoog/laag ( handbediend) 
- 6 bureaustoelen 
- 6 toetsenborden + muis 
- 5 laptop coolers 
- 1 bedrijfscomputer + 2 monitoren 
- 1 HD online camera 
- vergadertelefoon 
- pro HP printer 
- 1 beamer 
 
 
 

 
 



LOCATIE



53% 47% 0,3 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

Buurtinformatie - Wijk bij Duurstede - Centrum

BUURTINFORMATIE

Gemiddelde woningwaarde: € 332.000



WOONLASTEN IN DE OMGEVING WIJK BIJ DUURSTEDE

Tarieven gemeentelijke belastingen:

Onroerend-zaak belastingen

Gebruikersgedeelte niet woningen 0,1788%

Eigenaarsgedeelte woningen 0,1399%

Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,3020%

Hondenbelasting

Eerste hond € 66,60

Tweede en volgende hond(en € 109,60

Kenneltarief € 298, 20

Rioolrecht (RIOE)

Rioolrecht (eigenaar) voor object dat niet direct/Indirect is aangesloten € 85, 37

Afvalstoffenheffing (AFV)

Heffing (gebruiker) per object (inclusief btw)  € 252,00

Extra containers (EXCO)

140RST € 126, 00

240RST € 126, 00

Extra aanbiedingen ondergrondse container

•156 aanbiedingen, per extra aanbieding € 0, 81

Reinigingsheffing (REIN)

Heffing (gebruiker) per object (exclusief btw) € 252, 00

•156 aanbiedingen, per extra aanbieding € 1, 61

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 


Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.



ONS TEAM

Winvest Onroerend Goed is gevestigd in Wijk 
bij Duurstede en bij ons bent u aan het juiste 
adres als u zoekt naar een makelaar die oog 
heeft voor de klant en die garant staat voor 
een prettige en actieve vlotte aan- en/of 
verkoop van uw woning. 




Winvest Onroerend Goed is aangesloten bij de 
VBO-makelaardij brancheorganisatie, om ons 
verder te onder-scheiden en onze deskundig-
heid en kwaliteit te onderstrepen. 




Vol trots kunnen wij mededelen dat wij op 
Funda een score hebben van een verkoop 
gemiddelde van 9,1, waarbij wij het hoogst 
scoren op Deskundigheid, Service en 
Begeleiding.




Bij Winvest Onroerend Goed staat de klant

centraal en wij begeleiden onze klanten tijdens

het aan/en/of verkoopproces van A-Z.

Winvest Onroerend Goed is een dynamisch, 
actief en regionaal opererend full service

makelaarskantoor naar de wens van de klant 
anno NU. Niet alleen zijn wij gespecialiseerd in 
aan- en verkoopbemiddeling, huur- en ver-
huurbemiddeling maar zijn wij ook Register-
Taxateur waardoor onze marktkennis altijd up-
to-date is.




Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze onder-
handelingscourtage altijd terugverdienen en u 
hebt de zekerheid, dat u niet te duur koopt en 
dat uw nieuwe woning verkregen wordt met 
de zekerheid van kennis, expertise en ervaring 
van professionele VBO-Makelaars. Wij werken 
met de Algemene Consumenten voorwaarden, 
opgesteld in samenwerking met vbo makelaar.

U bent van harte welkom bij Winvest Onroe-
rend Goed.

Openingstijden


Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u een (vrijblijvende) afspraak maken? 

Stuurt u ons dan een e-mail, bel of schrijft u ons! Wij presenteren u graag de werkwijze van 
onze marketinginstrumenten en het te behalen resultaat voor u!

Robbert May

Rob van Gorkum

Nigel May



VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING

Vrijblijvende waardebepaling van jouw woning om er 
achter te komen wat jouw huis in de huidige markt waard 
is.





Heb je concrete verkoopplannen en wil je eerst de waarde 
van je eigen woning weten?

Onze makelaar komt graag bij jou langs om kennis te maken 
en de waarde van jouw huis te bepalen. De makelaar meet de 
woning globaal op, bekijkt de hele woning van top tot teen en 
vergelijkt de woning met verkochte woningen uit de 
omgeving.




Uit alle informatie geeft de makelaar een realistische waarde 
over jouw woning wat deze op dit moment op kan leveren als 
die verkocht wordt. Neem contact met ons op om vandaag 
nog een afspraak te maken met de makelaar.

FUNDA CIJFERS

VERKOOP: 9,4


AANKOOP: 9

"Robbert, t ontzorgt van a t/m z. Een absolute 
aanrader."

LOKALE

MARKTKENNIS

9,0
DESKUNDIGHEID

10

SERVICE &

BEGELEIDING

10
PRIJS /


KWALITEIT

10

"Winvest onroerend goed, doet wat hij belooft. Een 
aanrader"

LOKALE

MARKTKENNIS

DESKUNDIGHEID

SERVICE &

BEGELEIDING

PRIJS / 

KWALITEIT

9,0  9,0

10 8,0



WAAROM WONEN IN WIJK BIJ DUURSTEDE?

Wijk bij Duurstede is een bruisende stad gelegen aan de split-
sing van de Rijn en de lek in provincie Utrecht. Een stad met 
een belangrijke geschiedenis wat nog veel is terug te zien aan 
de speciale monumenten en gebouwen die te vinden zijn in de 
stad. Wijk bij Duurstede heette voorheen Dorestad en was in de 
8 e en 9 e eeuw de grootste en rijkste plaats van Nederland en 
hét handelscentrum van Noord-West Europa. 




Het stadje heeft een gezellige, historische binnenstad en ligt in 
een gevarieerd landschap. Schitterende rivieren en dijken, 
pittoreske dorpjes, kastelen, uitgestrekte weilanden en 
prachtige boomgaarden wisselen elkaar in alle windrichtingen 
af. Wijk bij Duurstede heeft de enige molen in Europa waar je 
onderdoor kunt rijden. Je kunt lekker genieten van de vele 
strandjes van de Uiterwaarden of een lekkere wandeling maken 
door de bossen of natuurgebieden.





Natuurgebieden:

- Verschillende parkjes

- Wandelen naast het wandelgebied de lek

- Natuurgebied de Kromme Rijn





In totaal telt Wijk bij Duurstede 74 rijksmonumenten 
waaronder:

- Korenmolen Rijn en Lek

- Kasteel Duurstede met een stadstuin

- Historische walmuur

De bewoners in Wijk bij Duurstede zijn heel verschillend. Jong 
en oud, diverse etniciteiten, alleenstaand, samenwonend of 
gezinnen; ze  wonen allemaal samen in Wijk bij Duurstede.

Wijk bij Duurstede beschikt over diverse supermarkten en een 
diversiteit aan winkels, zodat u bijna alles bij u in de buurt kunt 
kopen en u betaalt geen parkeerkosten.  




Ook voor gezellige, verscheidende restaurantjes en druk 
bezochte cafétjes kunt u in Wijk bij Duurstede goed terecht. 
Deze cafétjes en restaurants beschikken over gezellige terrasjes 
waar het met mooi weer goed vertoeven is en waar u lekker 
kunt relaxen of met uw vrienden kunt borrelen of kunt eten. 
Sportfaciliteiten zijn altijd in de buurt want in Wijk bij Duurstede 
zijn er diverse sporten te vinden zoals squashen, hockey, 
fitness, voetbal en nog meer!




Openbaar vervoer mogelijkheden zijn er in Wijk bij Duurstede 
genoeg, zo zijn er hele goede busverbindingen die zowel 
overdag als in de spits u snel de stad of juist weer thuis 
brengen.




Bovendien wordt er in Wijk bij Duurstede veel georganiseerd. 
Zo is er iedere eerste zondag van de maand een cultureel 
rondje door Wijk bij Duurstede, wordt er Jazz bij Duurstede 
georganiseerd, een Geraniummarkt, een brocante markt, 
Kleurrijk Wijk, Dance behind the Wall en nog veel meer.




Al met al een heerlijke stad om in te wonen!



Hoe komt de koop tot stand?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen 
belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de 
opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt 
de verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de 
koopakte. Er ontstaat dan een wilsovereenstemming'.




Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. 
U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voor-
waarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde 
voor de financiering van de woning, dan moet u dit melden bij 
het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat partijen het 
ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende 
voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast 
de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele 
aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Te denk-
en valt bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van 
beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 




Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht 
bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is 
gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koop-
akte is opgemaakt en deze door beide partijen niet is onder-
tekend, is er geen rechtsgeldige koop. 




Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben onder-
tekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van 
de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de 
wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan 
de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet 
de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, dan zijn 
de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbin-
dende voorwaarden geen obstakel meer en zal op de afge-
sproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de 
notaris.





Wat is de bedenktijd?

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst 
alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden 
om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd 
duurt drie werkdagen  (m.u.v. zon- en feestdagen) en begint 
op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide 
partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt over-
handigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de 
laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe 
laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen. De 
wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper 
staat in de koopovereenkomst beschreven.





Wat houdt 'kosten koper' in?

Koster koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de 
overdracht van de woning voor zijn/ haar rekening neemt. De 
kosten koper bedraagt circa 4% van de koopprijs. Onder 
kosten koper vallen de volgende kosten: 




- Overdrachtsbelasting;

 - Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 

- Kadasterkosten voor inschrijving van de akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper ook rekening te houden 
met: 

- notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 

- kadasterkosten voor de inschrijving van de hypotheekakte. 




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 dan zal de koper 
de kosten van deze makelaar moeten betalen.





Wat betekent ‘onder bod’ zijn?

Onder bod betekent dat er een serieuze gegadigde is voor 
het huis. Iemand heeft een bod gedaan op de woning en een 
tegenvoorstel gekregen van de verkoper.  




Kan je huis onder bod kopen?

Een huis te koop onder bod mag je nog bezichtigen. Je kan 
zelfs een eigen bod uitbrengen op de woning. Doe jij een veel 
hoger bod? Dan is het aan de verkoper om de 
onderhandelingen te stoppen met degene die jou voor was. 
Pas wanneer beide partijen de koopakte hebben getekend, 
kan er niemand meer tussenkomen. Toch komt dit maar 
weinig voor. De koper en verkoper zijn vaak mondeling al 
rond.





Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning 
dan aan mij verkopen?

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft 
namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een 
woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de 
vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u 
een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij/zij uw bod 
wel of niet aanvaardt of dat hij/zij zijn/haar makelaar een 
tegenbod laat doen. Hij/Zij kan zelfs besluiten de vraagprijs 
tijdens de onderhandelingen te verhogen.





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. De makelaar mag 
ook met meer dan één gegadigde tegelijk onderhandelen. 
Echter, de makelaar  doet geen mededelingen over de hoogte 
van biedingen. Dit zou tot prijsopdrijving kunnen leiden.








 




 

MEEST GESTELDE VRAGEN



AANDACHTSPUNTEN

De notaris:

Over het algemeen heeft de koper de keuze voor een 
notariskantoor. Gebleken is dat sommige notariskantoren de 
voordelen voor koper combineren met (hogere) kosten voor 
verkoper. In het algemeen worden de in onderstaande 
clausule genoemde grenzen niet overschreden, echter, ter 
bescherming van onze opdrachtgever/verkoper nemen wij 
onderstaande clausule op in de koopovereenkomst: 




“Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen 
worden gebracht en die verband houden met de aflossing 
van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van 
verkopers’ hypothe(e)k(en) en/of beslagen die op het 
verkochte rust(en), meer bedragen dan zal de koper dit 
meerdere voor zijn rekening nemen:

 € 10,-- per telefonische overboeking;
 € 40,-- voor het opvragen van een aflossingsnota bij de 

hypotheek-/kredietverstrekker, per aflossing;
 € 140,-- per akte van gehele doorhaling;
 € 200,-- per akte van gedeeltelijke doorhaling

De waarborgsom: 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door 
de koper wordt door deze binnen een vastgestelde termijn 
(vier weken) na het bereiken van overeenstemming een 
waarborgsom gestort op een rekening van de notaris. Dit 
betreft een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In 
plaats van een waarborgsom kan de koper ook een 
schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie 
onvoorwaardelijk is en is afgegeven door een erkende in 
Nederland gevestigde bankinstelling.





Baten en lasten:

Alle baten, lasten en verschuldigde canons waaronder 
begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing 
en/of reglement (indien van toepassing), komen voor 
rekening van de kopende partij vanaf de datum van de 
notariële overdracht (transport); de lopende baten, lasten en 
dergelijke, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.





Inspectie:

Voorafgaand aan de oplevering kunnen de kopers de 
gekochte zaak inspecteren. 





Gas, water en elektra: 

Partijen dienen er zelf  zorg voor te dragen dat zij zich 
aanmelden bij de nutsbedrijven als vertrekkende, dan wel 
nieuwe bewoner/contractant. De aanmelding dient uiterlijk 2 
weken vóór de transportdatum te gebeuren. Tijdens de 
inspectie kunnen de meterstanden van gas, water en elektra 
worden opgenomen op de daarvoor bestemde 
mutatieformulieren van de nutsbedrijven en door partijen 
“voor akkoord“ worden ondertekend.

(bedragen zijn inclusief btw)



Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zake 
van de levering direct doorberekenen aan de koper. Dit artikel 
is tevens van toepassing indien administratiekosten, kantoor-
kosten en/of beheerkosten in rekening worden gebracht.’’




Let op: genoemde kosten zijn gebaseerd op bedragen zoals 
die over het algemeen en redelijkerwijs door notarissen bij een 
verkopende partij in rekening worden gebracht voor de des-
betreffende verrichtingen. Indien de door de koper aange-
wezen notaris voor de desbetreffende verrichtingen meer aan 
kosten in rekening brengt dan de genoemde bedragen, komt 
het meerdere voor rekening en risico van de koper.





Financieringsvoorbehoud:

Het financieringsvoorbehoud is – indien overeengekomen – 
geldig voor een periode van 4 weken vanaf de datum van het 
bereiken van de mondelinge overeenstemming. In deze 
periode zal koper al het nodige (laten) doen en de benodigde 
stukken (waaronder een door beide partijen ondertekende 
koopakte) aan zijn hypotheekverstrekker aanleveren om een 
passend financieringsvoorstel te verkrijgen.





Voorbehoud bouwkundige keuring:

Indien een bouwkundige keuring als voorwaarde wordt 
bedongen bij de overeenkomst, zal de volgende clausule in 
de koopakte worden opgenomen: 




“Koper is met verkoper overeengekomen de woning vooraf te 
laten keuren door een bouwkundige of een derde ter zake 
deskundige; door koper zelf aan te wijzen. De bouwkundige 
keuring wordt uitgevoerd vóór het ondertekenen van de 
koopovereenkomst of binnen de wettelijke bedenktermijn”. 



INTERESSE IN DIT WOON-WINKELPAND?


NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ONS 
KANTOOR

Klooster Leuterstraat 21A, 3961 AX Wijk bij Duurstede | 0343 552 299 | 	info@winvestonroerendgoed.nl  | www.winvestonroerendgoed.nl


