
 
 
 

 

WERKENDAM, LAAN VAN WELGELEGEN 22  

 

Een schitterende villa met fraai, onder architectuur aangelegde tuin, parkeergelegenheid 

voor meerdere auto’s en een royale inpandige dubbele garage (34,8m²) met 

kantoorverdieping/bedrijfsruimte gelegen op een beeldschone locatie. De garage met 

bovengelegen kantoorruimte heeft een aparte ingang voor eventuele bedrijfsvoering aan 

huis. Dit schitterende woonhuis is gelegen in een aantrekkelijke en rustige woonomgeving 

met voor en achter (grenzend aan singel)  vrij uitzicht, aan de rand van het dorp. Het plekje 

biedt u enerzijds heerlijke rust en anderzijds zijn de meeste voorzieningen op korte afstand 

te bereiken o.a. op korte afstand van winkels, het dorpscentrum, kerken, scholen etc. 

Tezamen met een lint van villa's en bungalows vormt deze schitterende villa een sieraad 

voor de straat. De kwalitatief hoogwaardige bouw van deze woning verhult enigszins zijn 

comfortabele inhoudsmaat en dito indeling. Doordat het huis de laatste jaren ingrijpend, 

maar deskundig is verbouwd en gemoderniseerd, verkeert het geheel in een goede 

bouwkundige staat. Aan de achterzijde is een fraaie en royale zitkameruitbouw gerealiseerd 

en is het zijterras als serre bij het woongedeelte betrokken. Dit heeft geresulteerd in een 

stijlvolle en moderne villa dat  vooral tot de verbeelding spreekt vanwege de comfortabele 

woonkamer met eetkamer en serre van maar liefst 120m² en de in 2000 vernieuwde keuken 

12m² met luxe keukeninrichting. Daarmee draagt de bouwkundige kwaliteit van het huis, 

naast de ligging op stand, de tuin direct grenzend aan een singel met zijn 1.011m² en de 

ruimte in en om het huis bij tot zeer genoeglijk wonen eventueel in combinatie met werken 

aan huis.  

 

Bouwjaar  : 1987      Inhoud   : 1.037m³ 

Woonoppervlakte : ca. 348m²     Kavelgrootte               : 1.011m² 

 

 

        
 

VRAAGPRIJS: €  869.000,-- K.K.  

 

 

 



 

 

 

 

Het woonhuis is in de periode 1987 gebouwd. Dat de woonwensen hoog lagen begreep de 

architect van dit object maar al te goed. Dit zeer royale gezinshuis is ontworpen op 

gastvrijheid, gemaakt van ronduit duurzame en kwalitatief zeer hoogstaande materialen  en 

gebouwd voor vele generaties. Wooncomfort op het allerhoogste niveau, geraffineerde luxe 

en rijkdom welke nergens demonstratief is. Deze villa is in één woord: perfect. Eenmaal 

binnen is het huis verrassend ruim. Alles ziet er heel verzorgd uit en volledig geïsoleerde 

muren, vloeren (excl. serrevloer) en ramen, ook de garage.  

 

Het perceel rondom de woning heeft een fascinerende, weelderige en groenrijke aangelegde 

tuin welke opnieuw is aangelegd in 2000,  bestaande uit o.m. een diversiteit aan 

beplantingen, vijverpartijen, zonnig gelegen terrassen, verlichting en bestrating. Aan de 

achterzijde in het talud is een zitkuil van 6.5m x 5.5m met gefundeerde ommuring.  

 

Het geheel ligt aan de rand van het dorp Werkendam op 10 minuten vanaf de A27 en A15. 

Landelijk gezien zéér centraal aan een autoluwe straat,  nabij rivier de “Merwede”. In het 

dorp vindt u alle voorzieningen om er plezierig te kunnen wonen: scholen, kerken, winkels, 

natuur, jachthaven, sportclubs, horeca, verenigingen, uiterwaarden, voet/fietsveer naar 

Gorinchem en een golfbaan op ca. 20 minuten afstand etc.. 

 

Kortom: een fantastische plek nabij alle voorzieningen en op loopafstand van de rivier de 

“Merwede” met haar grienden en strandjes.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Deze villa is een klasse apart. Met de beste wil van de wereld kun je nog niet in woorden 

zeggen wat dit woonhuis biedt. Een goede poging zullen we echter wagen als we stellen dat 

dit object een allure aan de dag legt die je aan de buitenzijde niet zou verwachten.  

 

BEGANE GROND: 

 

Hal met vide 

- Oppervlakte ca. 9,4 m² 

- Het mag duidelijk zijn dat de contouren van de hal zijn ontworpen met in het achterhoofd 

de gedachte “de eerste indruk kun je niet overdoen”. Achter de voordeur ontwaart zich 

dan ook een prachtige ontvangstruimte met vide waar u uw gasten met een warme 

glimlach op het gezicht welkom heet. De hal biedt verder een ruime aparte garderobe. In 

de hoek ontdekken we vervolgens de keurige toiletruimte. De hardhouten trappartij geeft 

toegang tot de verdieping. Tenslotte, de deur met glas-in-lood raam  –die u ongetwijfeld 

bij binnenkomst al in het vizier had– verschaft toegang tot de living.  

- Meterkast (0,4 m²) voorzien van 3 aardlekschakelaars met elk 5 groepen. Alarm, TV, 

audio, telefoon en data netwerk. 

- Alarm systeem aanwezig voor alle ruimtes, vrijgave met gecertificeerd cilinderslot bij de 

voordeur, garagezijdeur en overloop.   

- Vloerafwerking : tegels, kleurstelling;  licht beige gemêleerd. 

- Wandafwerking : schoonmetselwerk, kleurstelling; lichte handvorm steen bruin. 

- Plafondafwerking : spuit granol, kleurstelling; wit.   

 

 

        
      Entree             Hal met vide   

 

 

 

 

 



 

 

 

Toilet 

- Oppervlakte ca. 1.40 m²                                              

- Dit sanitaire vertrek is in een lichte kleurstelling  

 afgewerkt,  waarmee het een tijdloos voorkomen  

 heeft. Bovendien getuigt het van een net gebruik. 

Aan sanitair is deze toiletruimte voorzien van een 

 watercloset en een handwasfonteintje van het  

 Merk Sphinx, kleurstelling; bruin.  

- Planchet en automatische toiletventilator aanwezig.  

- Vloerafwerking : tegels, kleurstelling;  licht beige gemêleerd. 

- Wandafwerking : de wanden bestaan uit wit/beige tegels tot aan het plafond betegeld.  

- Plafondafwerking : het plafond is verlaagd en afgewerkt met multiplex met schrootjes 

structuur.  

 
Keuken (vernieuwd in 2000)  

- Oppervlakte ca. 12 m²  

- De prachtige keuken is een bijzonder ontwerp wat volledig in harmonie is met het  

 interieur van de woning. Er is gekozen voor Ahorn bruin houten kastfronten, wat   

 uitgerust is  met alle denkbare luxe. Er is gekozen voor een half-losstaand kookeiland met  

extra spoelunit en kookgedeelte, veel bergruimte  en afgewerkt met een zwart-bruin 

gemêleerd granieten blad. Omdat de  keuken in de buurt van de eetkamer is geplaatst, is 

het kookeiland voorzien van een motorloze afzuigkap geïntegreerd met ventilatie en 

warmte-terugwin-unit voor een perfecte afvoer. Naast een ontwerp met klasse, is de 

wand naast het kookeiland voorzien van diverse apparatuur,  grotendeels op ooghoogte.  

-   De keuken is open, ruimtelijk en mooi vormgegeven, met eerlijke materialen en absolute   

    topapparatuur o.a. Siemens;  

    * inductie kookplaat met 4 kookzones, gas wokbrander en teppan-yaki plaat  

    * koelkast met diepvriesvak en kelderwagen 

    * magnetron 

    * dubbele oven         

    * vaatmachine, Miele   

    * dubbele spoelunit onder het raam  

    * cooker  

    * close-in boiler  

-   Bouwjaar keuken: 2000, Merk; SieMatic.  

- Vanuit de keuken heeft u direct toegang tot de eetkamer en de kelderruimte.  

- Vloerafwerking : natuursteen, kleurstelling; Indiana White, gecombineerd met 

vloerverwarming. 

- Wandafwerking : deels granol, deels spiegelglas en graniet.  

- Plafondafwerking : verlaagd plafond met MDF paneelstroken, kleurstelling; gemêleerd.  

 

 

 

 



 

 

     Keuken  

      
 

Eetkamer (vernieuwd in 2000)  

- Oppervlakte ca. 14,6 m² 

- Deze praktische ruimte is vlakbij de keuken gesitueerd en voorzien van een erker met 

zicht op de voortuin. Tevens is er ruim plaats voor een grote eettafel. 

- Vloerafwerking : natuursteen, kleurstelling; Indiana White, gecombineerd met 

vloerverwarming. 

- Wandafwerking : granol.  

- Plafondafwerking : spuit granol, kleurstelling; wit.   

 

       
    Eetkamer 

 

 

 



 

 

 

 

Living 

- Oppervlakte ca. 24 m² 

- Voorzien van TV en audio opstelling. In deze ruimte is een vlakke schouw met een 

speksteen allesbrander aangebracht. 

  (de speksteenkachel gaat mee is niet beschikbaar)  

- Vloerafwerking : tegels, kleurstelling;  licht beige gemêleerd, gecombineerd met 

vloerverwarming. 

- Wandafwerking : granol.  

- Plafondafwerking : spuit granol, kleurstelling; wit.   

 

     Living  

      
 

        
                                        

 

 

 



 

 

 

 

Zitkamer met uitbouw (vernieuwd in 2000) 

- Oppervlakte ca. 54,5 m² 

- Dit spraakmakende vertrek maakt de living bijna overbodig en heeft met een zee van licht 

een grote aantrekkingskracht. We hebben het hier over de zitkamer aan de westzijde van 

het huis. Door de vele lichtramen in de achtergevel stroomt er veel dag- en zonlicht de 

zitkamer binnen. Vanuit deze ruimte is er zicht op de beeldschone achtertuin. Rondom de 

Boley openhaard met convector is het gezellig zitten.  

- Vloerafwerking : wollen tapijt, gecombineerd met vloerverwarming. 

- Wandafwerking : behang en granol.  

- Plafondafwerking : spuit granol, kleurstelling; wit.   

 

      
      

       
 



 

 

 

Serre 

- Oppervlakte ca. 27,7 m² 

- Het kon natuurlijk niet uitblijven met zo’n schitterende tuin. Zo’n aparte tuinkamer is 

natuurlijk ideaal, het is een prachtige lichte ruimte gesitueerd op het zuiden. Je kunt de 

ruimte inrichten als tv-kamer, muziekkamer, bibliotheek, atelier, werkkamer of extra zit-

eetkamer. Door de ligging met schuifpui en openslaande deur naar het terras en zicht op 

de tuin en vijverpartij, kunt u zich echt afzonderen van de rest.  

- Alle ramen van aluminium met dubbel glas, dak policarbonaat, 2/3 van het dak kan 

elektrisch worden geopend. Tevens kan de schuifpui van 2,5 m worden geopend.  

- De zonwering is intern: 2 knikarm schermen (elektrisch bediend) en verticale metalen 

lamellen; extern: alle ramen hebben screens, elektrisch bediend.  

- Vloerafwerking : tegels, kleurstelling;  licht beige gemêleerd. 

 

       
 

        
 

De eetkamer, living, zitkamer en serre meten totaal maar liefst 120 m² en lopen mooi in 

elkaar over.  

 

 

 



 

 

 

Kelder 

- Oppervlakte ca. 11,5 m² 

- Vanuit de eetkamer te bereiken via een entree en  

 hardhouten trap. Bent u een wijnliefhebber?  

 Dan bent u ongetwijfeld ook iemand die de  

 geneugten van een eigen wijnkelder weet te  

 waarderen. Een kelder met een stabiele  

 temperatuur, donker en goed geventileerd en met  

 de juiste vochtigheidsgraad kunt u hier de mooiste  

 wijnen laten rusten. Ook is er plaats voor een extra 

 vriezer/koelkast.  

- Vloerafwerking : tegels. 

- Wandafwerking : spuit granol.  

  

 

Gang van eetkamer naar garage          

- Oppervlakte ca. 5,3 m² 

- Aan de gang zijn de  

 douche en was/CV-ruimte gelegen. 

- Vloerafwerking : tegels, kleurstelling;   

                                         licht beige gemêleerd. 

 

 

 

Doucheruimte 

- Oppervlakte ca. 2,1 m² 

- Geheel betegelde ruimte voorzien van een douche 

  met thermostaatkraan en wastafel met  

 één-greeps mengkraan.  

- Kleurstelling sanitair: grijs.  

 Vloerverwarming aanwezig.  

 

 

 

Was/CV-ruimte 

- Oppervlakte ca. 3,6 m² 

- De geheel betegelde ruimte  is bijzonder praktisch  

 en functioneel met aansluitingen voor de was-  

 en droogapparatuur en een uitstortgootsteen  

 in keramiek met één-greeps mengkraan. 

- Opstelplaats van de CV ketel, bouwjaar 2000,  

 type Nefit met gastgestookte boiler 1987.   

 

 



 

 

 

 

VERDIEPING WOONHUIS: 

 

Overloop 

- Oppervlakte ca. 7,1 m² 

- De overloop is de verkeersruimte op deze slaapverdieping. Het zorgt voor de 

toegankelijkheid van een drietal slaapkamers en een badkamer. Op de overloop is een 

vlizotrap voor het bereiken van de zolderruimte. In het dak aan de N-O zijde is een groot 

Velux raam geplaatst.  

- Vloerafwerking : gekalibreerde tegels, kleurstelling;  licht gemêleerd. 

- Wandafwerking : schoonmetselwerk, kleurstelling; lichte handvorm steen bruin. 

- Plafondafwerking : spuit granol, kleurstelling; wit.   

 

      
 

Ouderslaapkamer 1, voorzijde 

- Oppervlakte ca. 29,7 m² 

- De ouderslaapkamer is voorzien van openslaande deuren naar het balkon (5,1m²). 

- Onder het dak is een kastenwand met louvredeuren over de volle lengte aangebracht. 

Tevens is een wand met losse kledingkasten beschikbaar. 

- Onder het dak achter de slaapkamerwand is de warmte-terugwin-unit geplaatst.  

- Vloerafwerking : gekalibreerde tegels, kleurstelling;  licht gemêleerd. 

- Wandafwerking : behang, kleurstelling; zilver. 

- Plafondafwerking : granol, kleurstelling; wit.   

 

       
     Ouderslaapkamer  



 

 

 

Slaapkamer 2, achterzijde   

- Oppervlakte ca. 16,6 m² 

- Onder het schuine dak is een kastenwand gebouwd (hang, leg en bergkast). Deze kamer is 

in 2010 gerenoveerd. Deze kamerheeft samen met slaapkamer 3 een gemeenschappelijk 

bedienbaar rolluik.  

- Vloerafwerking : gekalibreerde tegels, kleurstelling;  licht gemêleerd. 

- Wandafwerking : behang, kleurstelling;geel/groen. 

- Plafondafwerking : granol, kleurstelling; wit.   

 

   
 

Slaapkamer 3, achterzijde   

- Oppervlakte ca. 16,6 m² 

- Onder het schuine dakvlak is de ruimte vrij beschikbaar. Deze kamer heeft samen met 

slaapkamer 2 een gemeenschappelijk bedienbaar rolluik. Ook deze kamer is gerenoveerd 

in 2010.  

- Vloerafwerking : gekalibreerde tegels, kleurstelling;  licht gemêleerd. 

- Wandafwerking : behang, kleurstelling; wit/groen. 

- Plafondafwerking : granol, kleurstelling; wit.   

 

         
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Badkamer 

- Oppervlakte ca. 10 m² 

- De comfortabele badkamer is dé plek in huis om tot rust te komen.  

- Er is een groot ligbad met whirlpool (thermostaatkraan Grohe), zwevend toilet en een 

wastafelmeubel met twee wastafels (één -greeps mengkranen), grootte spiegelwand 

boven de wastafels en ingebouwde kast met spiegeldeur. Merk sanitair: Sphinx  

- Vloerafwerking : tegels, kleurstelling;  licht gemêleerd, Villeroy en Boch, gecombineerd   

                                         met vloerverwarming.  

- Wandafwerking : tegels, kleurstelling;  licht gemêleerd met bloeminleg en paradijsvogel                           

                                          Villeroy en Boch. 

- Plafondafwerking : granol, kleurstelling; wit.   

 

 

       
 

       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zolder 

- Oppervlakte ca. 22,1 m² 

- Zolder over de gehele lengte van het huis, voorzien van CV-radiator en Velux dakraam.  

- Bereikbaar via vlizotrap op de overloop.  

- Hoogte onder de nok: 154 cm, bij de gording met bergrekken (één zolder aan beide 

zijden): 100 cm, breedte tussen bergrekken 180 cm.   

- Vloerafwerking : vloerbedekking. 

- Wandafwerking : muurverf, kleurstelling; wit. 

- Plafondafwerking : gesausd, kleurstelling; wit.  

 

GARAGE, KANTOOR EN BERGING: 

 

Garage 

- Oppervlakte ca. 34,8 m² 

- Via een deur is vanuit de gang de royale  garage binnendoor bereikbaar.  

- De ruime garage is flexibel te gebruiken en biedt ruimte aan twee auto’s.  

- De garage is voorzien van twee elektrisch bedienbare garagedeuren en een hardhouten 

buitendeur. 

- Een hardhouten trap geeft toegang tot de kantoorruimte. 

- één greeps mengkraan. 

- Vloerafwerking : plavuizen. 

- Plafondafwerking : gipsplaten. 

 

 

      
 

 Entree kantoor  

     

 

 



 

 

 

 

Opmerking garage/kantoor  

- De bestaande garage en bovenliggend kantoor lenen zich perfect om in te richten als 

officieel fiscaal toegestane ruimte voor kantoor en/of bedrijf aan huis. 

- Garage kan met wanden achter de huidige garagedeuren worden geïsoleerd tot 

volwaardige comfortabele werkruimte. Verwarming, verlichting en isolatie zijn hierop 

reeds uitgelegd. 

- In de huidige gereedschapshoek van de garage kan een keukenblok en/of toiletblok 

worden geplaatst, als alternatief kan de huidige doucheruimte worden benut voor een 

toiletruimte. 

- De bedrijfsruimte heeft een eigen entree. Indien gewenst kan op het onderheide gedeelte 

bij deze buitendeur een uitbreiding worden voorzien met voorportaal en verplaatste 

buitendeur.  

 

 

             
 

 

Kantoorruimte 

- Oppervlakte ca. 34,8 m² 

- de netto ruimte is 24,3m² met professionele kantoorverlichting. De ruimte onder de 

dakschuinte is uitgevoerd als archiefruimte met schuifdeuren over de volle lengte 

beweegbaar.  

- Vloerafwerking : lamel parket (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Berging 

- Oppervlakte ca. 4,5 m² 

- Berging tuingereedschap + haardhout + afvalcontainers. Aangebouwd halfsteens, dak 

doorlopend van garagedak. Toegang via schuifdeur. Aan de buitenzijde van de woning zijn 

twee buitenkranen aangebracht van het type dat niet kan bevriezen.  

 

Perceel/tuin  

- Kaveloppervlakte 1.011m² 

- Tuin in 2000 opnieuw aangelegd met zitkuil en rondom nieuwe bestrating en verlichting 

(ca. 29 lichtpunten).  

- Voor en achterzijde vrij uitzicht, op zuidwest zijde royale zijtuin met terrassen. 

- Aan achterzijde in het tuintalud een zitkuil van 6,5 m x 5,5 m met gefundeerde ommuring. 

- Aan de voorzijde royale parkeerruimte voor drie auto’s.  

 

 

      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Algemeen 

- Volledig geïsoleerde muren, dak, vloeren (exclusief serrevloer) en ramen, ook de garage.  

- Vloer en verdiepingvloer hoofdgebouw zijn van beton (breedplaatvloer, gespoten), 

zoldervloer en vloer kantoorruimte hout met gipsplaataftimmering. Gipsplaatplafond in 

slaapkamers en badkamer zijn gegranold, in de vide gespoten in structuur.  

 - Serre is aangebouwd in 1994. 

- Airco aangebracht in 1997: woonkamer, keuken, slaapkamer, serre en kantoorruimte (2 

stuks splitunit, een unit heeft ruimte voor extra airco in garage/kantoor). 

- Verbouwing en vernieuwing keuken en zitkamer in 2000, tevens rondom screens en 

rolluiken (alle elektrisch bedienbaar), ventilatie en afzuigkap via warmte-terugwin-unit.  

- Kantoorruimte boven garage vernieuwd in 2010. Tevens alle slaapkamers nieuw ingericht 

en voorzien van tegelvloer. 

- CV-ketel vernieuwd in 2000. Separate boiler. Alle ruimtes verwarmd met radiatoren met 

thermosstatische kraan. Keuken, eetkamer, living, zitkamer, doucheruimte en badkamer 

hebben vloerverwarming.  

- Alle toegangsbuitendeuren zijn voorzien van hetzelfde cilinderslot DOM (gecertificeerd). 

Alle overige (binnen)deuren alsmede de tuinhekken en alle ramen hebben een zelfde 

cilinderslot.  

- Alarminstallatie voor alle ruimtes, vrijgave met gecertificeerd cilinderslot bij voordeur, 

garagezijdeur en overloop.  

 

 

Kadastrale gegevens 

- Gemeente Werkendam 

- Sectie P 

- Nummer 749 

- Grootte 10 a 11 ca  (1.011m²)  

 

Indicatie energiekosten 

- gas en elektra, Eneco + Enexis + Intergas  € 2.760,-- p/j  

- Water, Brabant Water     €     151,-- p/j  

Indicatie overige kosten 

- W.O.Z. waarde     € 581.000,-- peildatum 1/1/2010 

- Onroerende zaakbelasting   € 482,-- p/j 

- Waterschapsbelasting    € 269,-- p/j 

- Reinigingsrecht     € 250,-- p/j 

- Rioolbelasting     € 216,-- p/j 

- Zuiveringslasten     €   52,-- p/j  

 

 

 

 

 



 

 

 

Zonwering/screens/zonneschermen/rolluiken etc.   

- Alle ramen begane grond exclusief garage voorzien van elektrisch bedienbare screens. 

- Serre 2x zonnescherm knikarm, elektrische bedienbaar. 

- luxaflex horizontaal : 3x keuken + 8x woonkamer 

- luxaflex verticaal      : 7x serre, waarvan 4 elektrisch kantelbaar en 4x 

kantoor/studeerkamer 

- rolluiken alle ramen op de verdieping van het woonhuis, elektrisch bedienbaar. 

   

Oplevering 

- In overleg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN                 BIJLAGE BROCHURE 

 

U bent geïnteresseerd? Wat nu? 

 

Bezichtiging: 

Uitsluitend in overleg met Van der Brugge Makelaardij. Heeft u de woning bezichtigd, dan stellen wij het zeer op prijs binnen enkele dagen 

uw reactie te vernemen, zodat wij de eigenaar over de uitkomst kunnen informeren. 

 

Informatie: 

Voor, tijdens en na de bezichtiging krijgt u de ons bekende relevante informatie. Daarnaast kunt u alles vragen wat van belang is. Als 

potentiële koper heeft u een eigen “onderzoeksplicht”. Dat wil zeggen dat u een eigen verantwoordelijkheid heeft en bij twijfel zelf nader 

onderzoek dient te verrichten. 

 

Biedingen/onderhandelingen: 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en uitsluitend bedoeld als uitnodiging van een bod. Het bieden van de vraagprijs is dus geen garantie 

dat u de koper bent. Bij alle biedingen wordt het voorbehoud van “gunning” gemaakt. De makelaar die bij de bezichtiging  aanwezig is 

informeert u desgevraagd naar de te volgen procedure. Biedingen worden vertrouwelijk behandeld en niet tegen elkaar uitgespeeld. 

Iedere onderhandelingsstap wordt met onze opdrachtgever besproken. Behalve onderhandelingen over de prijs zijn ook andere punten 

van belang. Zoals, opleveringsdatum, waarborgsom en de lijst van roerende zaken. Ook de door u gemaakte voorbehouden zoals 

“financiering” worden meegewogen.   

 

Opmerking: 

De beoordeling van de bouwkundige staat en de staat van onderhoud geldt op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de 

ouderdom van het object. Een uitgebreide opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de 

onderzoeksplicht van kandidaat-kopers. Indien u een bouwkundige inspectie wilt laten uitvoeren, kunt u hiervoor met Van der Brugge 

makelaardij een afzonderlijke afspraak maken. 

 

Brochure: 

De door Van der Brugge makelaardij en verkoper verstrekte informatie dient uitsluitend gezien te worden als uitnodiging tot nader overleg 

c.q. tot het uitbrengen van een bod. 

Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch Van der Brugge makelaardij noch door diens opdrachtgever 

ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid dan wel volledigheid van de verstrekte, nog te vermelden gegevens. 

 

Uitbrengen van een bod: 

Wilt u een bod uitbrengen vraag dan naar de lijst van roerende zaken, zodat u van te voren weet wat overgenomen kan worden en wat  

achterblijft in de woning. 

 

Koopakte: 

Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juni 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen  

Huis.  U krijgt hiervan een concept met een toelichting thuisgestuurd. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om de akte door te 

nemen en te tekenen. Waarna u een exemplaar ontvangt. De Makelaar zal voor verdere afwikkeling zorgen en de notaris op de hoogte 

brengen. 

 

Notaris: 

Ter keuze kopende partij (tenzij anders vermeld) 

 

Waarborgsom: 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij. Kopende partij stort binnen 5 weken na overeenstemming 

een waarborgsom in handen van de notaris, groot 10% van de koopsom. 

 

Financiering: 

De ontbindende voorwaarden voor de financiering zijn geldig voor de periode van 4 weken na datum overeenkomst. 

 

Onderhoudstoestand: 

Indien van toepassing verklaart koper ermee bekend te zijn, dat deze woning van oudere datum is, wat inhoudt dat de eisen die aan de 

bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan 

gegarandeerd heeft, staat de verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, daken, lozingen, (evt. nog loden 

leidingen) de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend 

te werken op het in artikel 5.3 omschreven woongebruik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Asbest (indien aanwezig):  

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het verkochte normale praktijk was 

asbesthoudende materialen in de bouw (o.a. ventilatie- en rookkanalen, dakbeschot, gevelpanelen, nabij verwarming- en 

warmwatertoestellen) te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van die materialen in het verkochte. Bij eventuele 

verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper 

verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de 

onroerende zaak kan voortvloeien. 

Indien u een  rapportage / kostenberaming wilt laten uitvoeren, kunt u hiervoor met Van der Brugge makelaardij een afzonderlijke afspraak  

maken of contact opnemen met  

RONTREX ASBEST ANALYSE EN INVENTARISATIE, Speenkruid 3, 4221 KE  Hoogblokland T 0183-309 777 www.rontrex.nl  

 

Oplevering: 

In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij 

niet bekend) heersende-/leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 

 

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 verkopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten 

en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden 

verrekend. 

 

Plattegronden: 

Eventueel bijgevoegde plattegronden / tekeningen zijn indicatief. 

 

De eigendomsoverdracht: 

Op de dag waarop de eigendom van de woning wordt overgedragen heeft u de gelegenheid om de woning te inspecteren. Wij adviseren u 

hiervan zeker gebruik te maken, zodat u kunt constateren of alles in orde is. Neem contact op met ons kantoor voor het maken van een 

afspraak. 

 

Hoe gaat het met uw hypotheek? 

Voor uw hypotheek adviseren wij u om contact op te nemen met ‘De Hypotheekweter’. Telefonisch bereikbaar op 0183-632930. 

 

Informatie: 

Deze gegevens worden u louter ter informatie verstrekt en kunnen niet als een aanbod tot verkoop worden gezien. Deze informatie bindt 

de eigenaar van de onroerende zaak op geen enkele wijze. Alleen de eigenaar is bevoegd een koopovereenkomst af te sluiten. Wijzigingen 

in uitvoering voorbehouden. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde 

maten zijn circa maten.  

 

Bedenktijd: 

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze 

koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt 3 dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen 

opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of een algemene erkende 

feestdag eindigt, wordt deze verlengd t/m de eerst volgende dag die niet op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De 

bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet zaterdag, zondag of algemeen erkende 

feestdag zijn. 

 

U bent niet geïnteresseerd? En dan……….. 

Heeft u geen interesse in deze woning, laat het ons altijd even weten. U begrijpt dat de verkoper reuze benieuwd is. Bovendien, misschien 

hebben wij een andere voor u aantrekkelijke woning? U kunt uw gegevens laten opnemen in ons zoekersbestand. Wij zoeken dan gratis 

met u mee.  

 

Opmerking: 

De beoordeling van de bouwkundige staat en de staat van onderhoud geldt op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de 

ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname inclusief een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van  

houtaantastende insecten, zoals houtworm valt nadrukkelijk buiten  het kader van deze  brochure. Dit behoort  eventueel tot de 

onderzoeksplicht van kandidaat-kopers. Indien u een  bouwkundige inspectie wilt laten uitvoeren, kunt u hiervoor met Van der Brugge 

makelaardij een afzonderlijke afspraak  maken of contact opnemen met PERFECTBOUW BV TE   HENDRIK-IDO-AMBACHT, zij  hebben een 

uitgebreid dienstenpakket o.a. Bouwkundige keuringen, onderhoudsplanning etc. Kijk op de site van    www.perfectbouw.nl of bel met 

Telefoon: 078-684 97 50 Of 0800-0900 

 

Mogelijke overname roerende goederen Laan van Welgelegen 22, Werkendam 

Indien u roerende zaken, zoals gordijnen, van de verkoper overneemt, hoeft u over dit bedrag geen overdrachtsbelasting te betalen. Vraag 

iedere verkoper naar de zogenaamde lijst van zaken ingevuld. Hierin staat een overzicht van roerende zaken die in de woning achterblijven, 

door de verkoper meegenomen worden of ter overname aangeboden worden. Deze lijst is aanwezig bij de makelaar.  

 

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag! 
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