Eekhoutswijk 4 Smilde

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

HuitingSchoon
Lauwers 14
9405 BL Assen
Tel: 0592-390321
E-mail: info@huitingschoon.nl
Website: www.huitingschoon.nl

Omschrijving
Wow wat een plek en wat een mogelijkheden!!
Onder de rook van Assen, tegen de bossen en heidevelden aan gelegen
vrijstaande woning met landbouwschuur op een kavel van circa 8.000 m2.
Vanuit de woning heeft u een prachtig uitzicht over de landerijen en nabij
gelegen bossen.
LET OP!
De op dit moment aanwezige ligboxenstal en schuur aan de noordzijde van het
perceel zullen worden gesloopt. Hierdoor ontstaat er een prachtige kavel met
ruimte voor een weide, royale tuin of paardenbak. Op de situatiefoto's is dit zo
goed mogelijk aangegeven. De stal die achter het woonhuis staat blijft dus
staan.
De zeer ruime woning is gebouwd in 2007 en biedt veel binnenruimte. De
woning is goed geïsoleerd en heeft een hoog afwerkingsniveau. Zo is de woning
voorzien van kunststof kozijnen, vloerverwarming, centraal stofzuigsysteem,
een grote leef- en woonkeuken, twee badkamers, 50 zonnepanelen etc. Laat u
verrassen door de plek, het huis, de ruimte en de mogelijkheden!
Indeling:
Begane grond:
Entree/hal met trapopgang, meterkast, zeer royale woonkeuken welke is
voorzien van een hoekkeuken met inbouwapparatuur, straatgerichte
woonkamer met veel lichtinval en een vrij uitzicht over de landerijen,
slaapkamer/kantoor, badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet, grote
bijkeuken.
Via de bijkeuken is een extra aanbouw/tuinschuur met overkapping en carport.
Eerste verdieping: overloop, vier ruime slaapkamers en een badkamer voorzien
van douche, toilet en ligbad.
Via een vlizotrap is de zolderberging bereikbaar.
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De degelijke vrijstaande landbouwschuur met een oppervlakte van 16 x 25
meter betreft een voormalige rundveestal (bouwjaar 1995) en is voor meerdere
doeleinden geschikt te maken. In de stal bevinden zich nog een mestkelder en
enige inrichting.
De tuin is rondom gelegen. Door de ligging aan het water en een eigen dam
geeft het geheel groot gevoel van privacy. Doordat de huidige gebouwen
binnenkort gesloopt gaan worden zal het erf als zeer ruim ervaren gaan
worden. De kavel is eventueel nog uit te breiden met circa 4.700 m2!
Kenmerken:
- Buitenwonen pur sang!
- Mogelijkheden voor het houden van paarden en/of kleinvee.
- Woonbestemming!
- Zonnepanelen.
- Grote schuurruimte met vrije indeling.
- Op korte afstand van voorzieningen (Assen, Smilde en Groningen)
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Kenmerken
Object gegevens
Soort

Eengezinswoning

Type

Vrijstaande woning

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar/-periode 2007
Huidig gebruik

Woonruimte

Maten object
Aantal kamers

7 (waarvan 5 slaapkamers)

Inhoud

701 m3

Perceeloppervlakte 8.090 m2
Woonoppervlakte

214 m2

Woonkamer

39 m2

Details
Ligging

Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten
bebouwde kom, in bosrijke omgeving, landelijk
gelegen

Bijzonderheden

Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor
mindervaliden

Isolatie

Volledig geïsoleerd

Verwarming

C.v.-ketel, gedeeltelijk vloerverwarming, warmtepomp

Warmwater

C.v.-ketel

Kabel

Glasvezel

Alarm

Nee

Zonwering

Ja

Garage

Parkeerplaats, garage met carport

Schuur / berging

Vrijstaand steen

Energielabel

A

Zonnepanelen

Ja
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Tuin gegevens
Tuin

Achtertuin, voortuin, zijtuin

Tuin

32 m

diepte/lengte
Tuin breedte

35 m

Ligging

Zuid, west

Kwaliteit

Verzorgd

Aanvullende informatie
Verkoper is geen

Verkoper is niet de bewoner geweest of heeft de

bewoner

woning als verhuurder in gebruik gehad. Verkoper is
derhalve niet met alle feitelijke eigenschappen van de
woning op de hoogte.
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Locatie
Adres gegevens
Adres

Eekhoutswijk 4

Postcode / plaats

9422 VD Smilde

Provincie

Drenthe

Locatiekaart
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Algemene informatie over de aankoop van een woning
Bezichtiging
Zojuist heeft u van ons deze, met zorg samengestelde, brochure ontvangen. De verkoper, onze opdrachtgever,
heeft besloten om zijn woning exclusief via ons kantoor te koop aan te bieden. Voor nadere informatie of een
afspraak voor een (2e) bezichtiging, kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Een afspraak voor een bezichtiging is vrijblijvend en leidt voor u tot geen enkele verplichting, maar u kunt
hieraan ook geen rechten ontlenen. Dit betekent dat wij vrij zijn om ook met andere kandidaten
bezichtigingsafspraken te kunnen maken.
Mocht na de bezichtiging blijken dat u geen interesse meer in de woning heeft, dan stellen wij het zeer op prijs
dat u ons hierover bericht zodat wij onze opdrachtgever hierover kunnen informeren.
Onderzoeksplicht
Voor u besluit om een bepaald pand te kopen, dient u ook te letten op de omgeving, de buurt en de omliggende
panden. Als kopende partij heeft u een wettelijke onderzoeksplicht naar alle zaken die voor u belangrijk zijn en
u kunt zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die u zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar
waren uit de openbare registers en openbaar toegankelijke informatie. Vanzelfsprekend kunnen wij u
doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of deskundigen. Het wel of niet melden van bepaalde feiten of
omstandigheden mag niet worden opgevat als een garantie dat deze aanwezig dan wel afwezig zijn. Van de
meeste panden zijn kadastrale gegevens, een bestemmingsplan en een eigendomsbewijs beschikbaar.
Wij adviseren u altijd een eigen aankoopmakelaar in te schakelen.
(Agrarische) Bestemming
Veel Buitenwonen-objecten worden of werden agrarisch gebruikt. In een aantal gevallen is de bestemming nog
steeds agrarisch. Als u een door HuitingSchoon / Buitenwonen aangeboden object koopt, krijgt u het geleverd
met de vigerende bestemming. Het onderzoeken en nagaan van de mogelijkheden om het pand te gebruiken
zoals u dat wilt, behoort uitdrukkelijk tot de onderzoeksplicht van de koper. Houdt u er als particuliere koper
rekening mee dat voor de verbouw van een boerderij met agrarische bestemming vaak ook een
bestemmingswijziging nodig is. De procedure om een bouwvergunning te krijgen neemt daardoor meer tijd in
beslag of kán leiden tot het niet meewerken van de gemeente aan uw plannen. Wij adviseren u om bij koop van
een object met een agrarische of anderszins afwijkende bestemming informatie in te winnen bij de gemeente,
zeker als u bouw- of verbouwplannen heeft. Eventueel kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van de
medewerking van de gemeente. Informeert u ook bij uw bank of financieel adviseur of een financiering bij een
afwijkende bestemming mogelijk is.
Indien de woning wordt verkocht door een verkoper die geen bewoner is (bijv. bij erfenis)
De koper dient zich ervan bewust te zijn dat verkoper het object nooit bewoond heeft als eigenaar. In de
koopakte wordt dan het volgende opgenomen: “Verkoper c.q. zijn makelaar heeft koper uitdrukkelijk
geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper
niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou
zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk
overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij
vaststelling van de vraagprijs / koopsom hiermee rekening is gehouden”.
Milieu
Er wordt bij verkoop geen “schone grond-verklaring” of “asbestvrij- verklaring” door de verkoper afgegeven. Als
er concrete kennis over vervuiling of asbest is, dient de verkoper dit te melden. Het niet bekend zijn met
verontreinigingen houdt geen garantie in dat er niets aan de hand is. Bij de eigendomsoverdracht gaat het risico
over op de koper.
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Toelichtingsclausule NEN2580
De woonoppervlakte en de inhoud van een woning worden bepaald aan de hand van de Branchbrede
Meetinstructie.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier
van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. HuitingSchoon of de verkoper kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor verschillen die op bovenstaande wijze zijn ontstaan. Als een gegeven maat voor u belangrijk of
doorslaggevend is, dient u deze zelf na te meten. Ditzelfde geldt voor plattegronden en tekeningen die in de
brochure zijn opgenomen.
Ouderdom en bouwkundige keuring
In verband met de ouderdom of bouwkundige staat van de woning kan er een ouderdomsclausule worden
opgenomen in de koopakte. Dit betekent dat u de verkoper minder snel kunt aanspreken als er iets aan de
woning blijkt te mankeren. Ook kan de aansprakelijkheid van de verkoper in zijn geheel worden uitgesloten. In
zijn algemeenheid zult u als koper in de gelegenheid gesteld worden om een bouwkundige keuring aan de
woning uit te voeren. In de koopakte zal worden vermeld of u daarvan gebruik gemaakt hebt.
Koopakte
Na het bereiken van overeenstemming wordt door ons kantoor een koopakte opgesteld. In de koopakte zullen
bijzondere bepalingen worden opgenomen over de ouderdom van de woning, de bouwtechnische staat of
andere bijzondere omstandigheden. Vóórdat er een koop wordt gesloten dient de koper zich te legitimeren. De
makelaar is verplicht deze gegevens vast te leggen en te bewaren.
Tenzij verkoper anders bepaalt, wordt er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom
als zekerheid voor de verkoper in de akte opgenomen. Deze waarborgsom of bankgarantie dient, tenzij anders
is overeengekomen, binnen 10 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst of, indien een
financieringsvoorbehoud is overeengekomen, binnen 10 dagen na het verstrijken van het
financieringsvoorbehoud gesteld te worden. In overleg kunnen er eventueel andere ontbindende voorwaarden
opgenomen worden. Als koper ontbinding inroept, omdat hij geen financiering kan verkrijgen, dan dient hij de
afschriften van minimaal één afwijzing met het bericht van ontbinding mee te sturen. Dit bericht van ontbinding
moet vergezeld gaan van bewijsstukken waaronder een kopie van de aangevraagde financiering en een
gemotiveerde afwijzing.
Vanzelfsprekend is het verstandig en gaan wij er ook vanuit dat u, voordat u een bieding doet, uw financiële
situatie goed op een rij heeft gezet.
Kosten koper
Tenzij anders vermeld is de verkoopprijs kosten koper. Dit wil zeggen dat de kosten voor het in eigendom
verkrijgen van het pand voor rekening van de koper zijn. Dit betreft vaak de overdrachtsbelasting, notariskosten
voor het opmaken van de leveringsakte, de hypotheekakte en het inschrijven daarvan in de registers, de
kadasterkosten en de afsluitprovisie. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn object te verkopen, dan
moet hij zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst. De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang
van de verkoper en niet dat van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn een eigen
makelaar in te schakelen.
In het algemeen is de overdrachtsbelasting op woningen 2%. Als er ook land of bijv. bos wordt verkocht is dit in
principe met 6% overdrachtsbelasting belast. Dit geldt ook voor bouwkavels.
Bij kosten koper heeft de koper in principe vrijheid van notariskeuze. Indien de koper uiterlijk binnen 3
werkdagen na ondertekening van de koopakte nog geen notariskeuze heeft gemaakt, behoudt de verkoper zich
het recht voor om de koopakte naar een plaatselijke notaris te sturen. Als u als koper kiest voor een notaris die
op meer dan 20 kilometer van de verkochte woning gevestigd is, kan van u worden gevraagd om de kosten van
een volmacht voor de verkoper voor (uw) rekening te nemen.
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Disclaimer
Hoewel deze verkoopbrochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt voor eventuele
onjuistheden noch door HuitingSchoon of Buitenwonen, noch door verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard.
Alle verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in
onderhandeling te treden.

T 0592-390321

T 0592–390322

E info@huitingschoon.nl

E assen@buitenwonen.nl

www.huitingschoon.nl

www.buitenwonen.nl

HuitingSchoon is een full-service makelaarskantoor dat
is aangesloten bij de NVM. HuitingSchoon is lid van de
secties Wonen en Agrarisch Vastgoed.

Buitenwonen is een in landelijk wonen gespecialiseerd
label. Er zijn meerdere makelaarskantoren verbonden
aan dit label die allen beschikken over een specifieke
deskundigheid op en in het buitengebied.
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Veel gestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door:
a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.
U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw 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 geïnteresseerde kopers tegelijkertijd
onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden.
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen
gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen
uitlokken.
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 u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs
gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus
beslissen of hij uw 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 heeft u als potentiële koper ook het
recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk
uw 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 inschrijvingsprocedure.
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 wordt.
6. Wat is een optie?
Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de
betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen
van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de
gebruiksmogelijkheden van de woning.
De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust.
Een optie kunt u niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden gegeven.
7. Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een
bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag
als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te
voorkomen.
8. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende
voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast
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in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in de
koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt u 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:

•
•
•
•
•

Financieringsvoorbehoud.
Geen huisvestingsvergunning.
Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
NVM No-Risk clausule.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst 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
(zie vraag 11). Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond,
tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.
9. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u 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.
10. Wat is de NVM No-Risk clausule?
Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen daardoor bij voorbaat niet
over naar een andere woning. Koopt u met de NVM No-Risk clausule dan kunt u die overstap vaak wel maken.
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten
komt te zitten.
De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. De verkoper dient
uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de
NVM No-Risk clausule doet de koper al het mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd
door met de verkoop van het reeds verkochte huis.
Vindt de verkoper een andere koper, die onder gelijke voorwaarden het huis wil kopen, zonder de No Risk clausule, dan
krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het
laatste geval verkoopt de verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.
11. Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?
Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:
a) Overdrachtsbelasting.
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster.
Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte.
Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor
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rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De
kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.
12. 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 de woningverkoper van de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) een brief verwachten. De ILT kan dan een bestuurlijke boete geven. Die boete bedraagt voor een
particuliere woningverkoper € 170,-. Deze wettelijke verplichting is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer
informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.
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