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Omschrijving
Laat u verrassen door dit exclusieve appartement, met zijn eigen identiteit. Dit luxe
afgewerkte drie kamer appartement is gelegen in de bruisende wijk Roombeek in het
complex "Het Brouwhuis" dat stoer is en industrieel, maar tegelijk van ongekende kwaliteit.
Rondom het appartementengebouw bevindt zich winkelcentrum “Op de Brouwerij” met
diverse winkels zoals supermarkten, een bakker en drogisterij. Daarnaast bevinden zich in
de wijk basisscholen, sport- en speelfaciliteiten, het cultureel centrum Prismare en
verscheidene musea. Ook het stadscentrum is lopend over de Cultuurmijl op korte
afstand alsmede een snelle bereikbaarheid naar het buitengebied. De wijk beschikt over
een goede openbaar vervoer verbinding.
Het appartement ligt op de vierde verdieping en heeft een woonoppervlak van ca. 148
m² en een balkon van ca. 12 m². Door de hoge plafonds, open indeling en grote
raampartijen ontstaat er echt een gevoel van ruimte.
Indeling:
Begane grond:
de entree naar de appartementen is gelegen aan het parkeerterrein aan de
Brouwerijstraat. Vanaf de Brouwerijstraat is eveneens een toegang tot een
(gemeenschappelijke) fietsenstalling. De auto parkeert u in de naastgelegen
parkeergarage.
Vanuit de afgesloten centrale entree aan de Brouwerijstraat bereikt u via de lift de 4e
verdieping.
Appartement: via de entree van het appartement komt u in de hal met garderobehoek
en toiletruimte met een hangend closet en fontein. Vanuit de hal bereikt u de royale en
sfeervolle living. Grenzend aan de living een royaal zwevend balkon. Open luxe keuken
met hoogwaardige inbouwapparatuur. De keuken bestaat uit twee elementen, een
wandmeubel met diverse inbouwapparatuur, waaronder een koelkast, stoomoven,
koffiemachine en aan beide zijden opbergkasten, en een groot kookeiland met buffet
gelegenheid en composiet blad, inductiekookplaat met recirculatie afzuigkap, onder
lades, vaatwasser en een spoelbak. De keuken geeft u toegang tot de bijkeuken met
aansluitingen ten behoeve van witgoed en bergruimte.
Vervolgens betreedt u vanuit de living een gang welke toegang geeft tot de 2
slaapkamers welke voorzien zijn van fraaie raampartijen tot aan de grond. Ook bereikt u
vanuit deze gang de luxe badkamer met wastafelmeubel v.v. spoelbak, wandspiegel
met verlichting, royale inloopdouche met stort- en handdouche en hangend closet.
Het gehele appartement is voorzien van een prachtige gietvloer met vloerverwarming.
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Bijzonderheden:
* Groot balkon van ca. 12 m²;
* Optioneel berging te huur van de VvE;
* 2 parkeerplaatsen in naastgelegen parkeergarage (betaald tot oktober 2020);
* Modern wonen in een markant complex met historische waarde;
* Gezamenlijke fietsenberging op de begane grond;
* Een prachtige gietvloer die het gehele appartement bestrijkt, de verwarming geschiedt
door middel van vloerverwarming (verwarmen en koelen);
* Er is een wateronthardingsinstallatie en mechanisch ventilatiesysteem aanwezig;
Algemene gegevens
Bouwjaar: 2017
Woonoppervlakte: ca. 148 m²
Inhoud: ca. 400 m³
Aanvaarding in overleg
In de koopakte zullen de navolgende zaken worden opgenomen:
- Partijen zijn pas gebonden niet eerder dan dat er een schriftelijke koopovereenkomst is
getekend door partijen (schriftelijkheidsvereiste).
- Het stellen van een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.
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
slechts indicatief. 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.
Interesse in dit huis? Schakel uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Hij of zij komt op voor
uw belangen als koper en bespaart u tijd, geld en zorgen.
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Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Open portiek
Aantal kamers
Inhoud woning
Gebruiksoppervlakte
woonfunctie
Soort appartement
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie

€ 410.000,00
Appartement
Nee
3 kamers waarvan 2slaapkamer(s)
425 m3
148 m2
Portiekflat
2017
In woonwijk
Geen tuin
Parkeerplaats
Stadsverwarming, Vloerverwarming geheel
Volledig geïsoleerd

Locatie
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Woning
Interieur

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers
- Losse (hang)lampen
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
- kasten slaapkamer(s)
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails
- Gordijnen
- Overgordijnen
- Vitrages
- Rolgordijnen
- Lamellen
- Jaloezieën
- (Losse) horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking
- Parketvloer
- Houten vloer(delen)
- Laminaat
- Plavuizen
- gietvloer
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Allesbrander
Houtkachel
(Gas)kachels

www.oudewolbers.nl

Gaat
mee

Kan worden
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Blijft
achter
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
Overig, te weten:
- Spiegelwanden
- Schilderij ophangsysteem
Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat
- (Gas)fornuis
- Afzuigkap
- Magnetron
- Oven
- Combi-oven/combimagnetron
- Koelkast
- Vriezer
- Koel-vriescombinatie
- Vaatwasser
- Quooker
- Koffiezetapparaat
- Stoomoven
Keukenaccessoires, te weten:
Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
- Fontein
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad
- Jacuzzi/whirlpool
- Douche (cabine/scherm)
- Stoomdouche (cabine)
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Blijft
achter
- Wastafel
- Wastafelmeubel
- Planchet
- Toiletkast
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
Sauna met toebehoren
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Screens/rolluiken
CV met toebehoren
(Klok)thermostaat
Warmwatervoorziening, te weten:
- Via CV-installatie
- Boiler
- Close-in boiler
- Geiser
- stadsverwarming (wisselaar)
Mechanische ventilatie
Luchtbehandeling
Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen
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Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Ja

Nee

Gaat
mee

n.v.t.

Tuin
Inrichting

Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
Verlichting/installaties

Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek
- Vlaggenmast(houder)
-

Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er
sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak
mee of moet het betreffende contract worden overgenomen?
CV/geiser/boiler
Keuken/tuin/kozijnen
Intelligente thermostaten e.d.
Stadsverwarming
Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:
-
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Algemene informatie
Onderzoeksplicht & mededelingsplicht
De uitgebreide brochure heeft niet tot doel u een lijst te geven van mogelijk aanwezige gebreken in deze
woning. De informatie zoals omschreven is verkregen van de eigenaar / verkoper en aangevuld met eigen
waarnemingen ter plaatse en heeft als doel de potentiële koper zo goed mogelijk te informeren en
tegelijkertijd te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht.
Op grond van het Burgerlijk Wetboek, rust er op de koper van een woning een onderzoeksplicht, die
inhoudt dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen bezit
die redelijkerwijs verwacht mogen worden.
Vrijblijvende aanbieding
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat er de mogelijkheid
dat er fouten en/of onvolledigheden in voorkomen. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in
deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
Alle aan u verstrekte informatie is bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden en dient
daarom te worden gezien als vrijblijvende aanbieding. Een bieding die gelijk staat met de vraagprijs, doet
niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Verkoper heeft te allen tijde het recht van gunning. Bij
het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw) tekeningen kan de maatvoering afwijken van
de werkelijkheid. De koper kan ook hieraan geen enkel recht ontlenen.
Koopovereenkomst en Waarborgsom / Bankgarantie
Indien er via onze bemiddeling een koopovereenkomst tot stand komt tussen de verkopende en de
kopende partij, zal ons kantoor zorgdragen voor het opmaken van een NVM koopakte volgens het laatste
model vastgesteld door de NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Er zal in de koopakte
altijd een 10 % waarborgsom of bankgarantie worden opgenomen. Iedere aspirant-koper dient zich
hieraan te conformeren.
Inschrijven koopakte bij het Kadaster
U als koper wordt de mogelijkheid geboden de koopovereenkomst in te schrijven bij het Kadaster. Door dit
te doen wordt u als koper 6 maanden beschermd tegen:
• Een eventueel faillissement van de verkoper
• Een beslaglegging in deze periode op het over te dragen onroerend goed;
• Een dubbele verkoop door de verkoper;
• Handelingsonbekwaam of onder bewindstelling van de verkoper.;
• Een inschrijving door een gemeente van een voorkeursrecht op het over te dragen
onroerend goed op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
• Door inschrijving kan de koper zijn recht tegenover een derde, zoals een huurder
laten gelden.
Voor de inschrijving van een koopakte in de openbare registers is de tussenkomst van een notaris vereist.
De koopovereenkomst wordt vastgehecht van een notariële akte. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de klantenservice van het Kadaster. Telefoonnummer 038 – 4695797.
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De 10 meest gestelde vragen
over het kopen en verkopen van een huis
Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe
huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar
van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder
beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van
uw dromen.
1. 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.
2. 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 NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.
Vaak zal de verkopende NVM-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 NVM-makelaar doet geen
mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.
3. 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.
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 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.
5. 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.
Opmerking: Het hiervoor onder 4. gestelde is ten gevolge van gewijzigde wetgeving niet meer (geheel) in
overeenstemming met de werkelijkheid. Als een consument een woning of appartement koopt, heeft de koper drie
dagen bedenktijd om te beslissen of hij de koop door wil laten gaan. In bijna alle gevallen vloeit de bedenktijd voort uit
de wet. De wet kent geen bedenktijd voor de verkoper, doch partijen kunnen overeenkomen dat ook de verkoper
bedenktijd krijgt. Los hiervan kan een verkoper (mits hij dit tijdig kenbaar maakt) stellen dat er wat hem betreft pas een
overeenstemming tot stand komt zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend. Als dit het geval is, mag een
verkoper zich, na een bereikte mondelinge overeenstemming, dus nog (zonder opgave van reden) terugtrekken.
- De bedenktijd van drie dagen begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat tussen partijen opgemaakte
akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of een
algemeen erkende feestdag, wordt de bedenktijd verlengt tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee
dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
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In zijn algemeenheid geldt:
Koopakte ter hand
gesteld op:

Bedenktijd eindigt
op:

Bedenktijd
bedraagt:

Maandag

Donderdag

drie kalanderdagen

Dinsdag

Vrijdag

drie kalanderdagen

Woensdag

Maandag

vijf kalanderdagen

Donderdag

Maandag

vier kalanderdagen

Vrijdag

Dinsdag

vier kalanderdagen

Zaterdag

Dinsdag

drie kalanderdagen

Zondag

Woensdag

drie kalanderdagen

6. 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. 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.
7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen
over de prijs, maar de verkoper beslist.
8. Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een
andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij
het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft
het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende
koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper
een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen
niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter
inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de
verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen
worden gedaan.
9. 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. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling
voorkomen.
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de
overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en
inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen,
dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de
verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in
te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.
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