
TE KOOP

Doornbos 18

3291 GD Strijen

Vraagprijs:

€ 695.000 k.k.



Bouwjaar: 1994

Soort: villa

Kamers: 5

Inhoud: 869 m³

Woonoppervlakte: 198 m²

Perceeloppervlakte: 498 m²

Overige inpandige ruimte: 0 m²

Gebouw gebonden buiten ruimte: 4 m²

Verwarming: c.v.-ketel, vloerverwarming geheel

Isolatie: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas

Kenmerken & specificaties



Omschrijving

Wat heeft deze woning een fraaie ligging met 

aan de voorzijde een fantastisch uitzicht over 

een groenvoorziening met waterpartij! Verder is 

deze woning gelegen aan het einde van een 

doodlopende straat waardoor u heerlijk rustig 

kunt wonen en kinderen veilig kunnen 

buitenspelen.





Deze vrijstaande woning met 4 ruime 

slaapkamers en riante garage met vide is 

gelegen in de wijk "Land van Essche I” die zich 

kenmerkt als rustig, kindvriendelijk (woonerf) en 

met voldoende parkeergelegenheid. De 

dorpskern bevindt zich op loopafstand en 

voorziet in alle dagelijkse voorzieningen. Er is 

een rijk verenigingsleven, horeca, terrassen, 

scholen, overdekt zwembad en een ruim aanbod 

aan sportverenigingen.





Natuurliefhebbers zijn hier aan het juiste adres 

met natuurgebied het "Oudeland” in de directe 

omgeving waar het heerlijk wandelen, fietsen en 

vogels spotten is. 





De woning is centraal gelegen voor woon-

werkverkeer naar o.a. Dordrecht, Barendrecht, 

Rotterdam, Oud-Beijerland en West-Brabant.





Indeling:


Begane grond:


De eigen oprit geeft toegang tot de woning, grote 

garage en tuin.





U betreedt de woning via de ruime hal met 

garderobekapstok, meterkast, toilet met 

fonteintje, hardhouten trapopgang, toegang tot 

woonkamer en kantoorruimte. Laat u verrassen 

door de ruime en vooral lichte woonkamer met 

open haard, open keuken, serre en tegelvloer 

met vloerverwarming. De keuken is in 

hoekopstelling en is voorzien van 

inbouwapparatuur zoals 1,5 spoelbak, koelkast, 

vriezer, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, 

vaatwasser en een close-in boiler. 





De kantoorruimte/ werkkamer vormt van 

binnenuit de verbinding met de garage en is 

voorzien van een brandvertragende deur. 




De aangebouwde garage is riant, volledig 

geïsoleerd en is voorzien van een Hormann 

sectionaal deur, meerdere elektra aansluitingen, 

verwarming, wateraansluitingen met stortbak en 

afvoerput. Er is een opstelplek voor de 

wasmachine en wasdroger. De grote beloopbare 

bergzolder is toegankelijk via een vlizotrap. Er is 

tevens een deur naar de achtertuin.





Verdieping: 


De overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers 

(eventueel uit te breiden tot extra slaapkamers), 

de badkamer en de zolder. De hoofdslaapkamer 

is gelegen over de gehele voorzijde van de 

woning en heeft een deur naar het inpandige 

balkon met vrij en wijds uitzicht op de waterpartij 

en groenvoorziening. Slaapkamer II is gelegen 

over de gehele breedte aan de achterzijde. 

Slaapkamer III is gesitueerd aan de zijkant en 

heeft een kamerbrede dakkapel. De badkamer is 

uitgerust met tweede wandtoilet, douche, ligbad, 

dubbele wastafel, spiegels en vloerverwarming.





Bergzolder: 


De ruime beloopbare bergzolder is toegankelijk 

via een vlizotrap en is gelegen over


de gehele woning.








De tuin is rondom gelegen, heeft volop zon, is 

keurig aangelegd en onderhouden. De tuin is 

ingericht met sierbestrating, grind, gazon, vaste 

planten, een grote vijver en een prieel. 





Verder is er rondom tuinverlichting met centrale 

lichtsensor, 2 vorstvrije buitenkranen, elektra 

aansluiting en 3 lantaarns. De oprit is geheel 

bestraat en biedt 


plaats aan meerdere auto's.





























































Overige kenmerken:


- Traditioneel gebouwd, bouwjaar 1994;


- Woonoppervlakte ca. 198 m² inclusief de 

garage*;


- Overige inpandige ruimte 32 m²;


- Perceeloppervlak 498 m²;


- Inhoud ca. 869 m³;


- Merbau kozijnen met draaikiepramen voorzien


van HR beglazing en de serre met HR++


beglazing;


- SKG 2/3 veiligheidsbeslag;


- Meterkast: 8x 220V groepen en 1x


aardlekschakelaar;


- Nefit HR combi CV-ketel (bj. 1994);


- 2005 aanbouw serre;


- 26 zonnepanelen > 7000 wattpiek met twee


omvormers ;


- Energielabel A;


- Serre is v.v. elektrisch bedienbare


zonnescreens;





- Oplevering: in overleg.





Kolpa van der Hoek Makelaars Rotterdam is de


makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw


eigen NVM-makelaar in te schakelen om uw


belangen te behartigen bij de aankoop van dit


object.

Toelichtingsclausule NEN2580





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.





Koper is uitgenodigd de opgegeven


oppervlakte(s) van het gekochte op juistheid te


controleren en heeft inzage in het meetrapport


waarbij woonruimte en overige ruimte gesplitst


zijn.





Deze informatie is door Kolpa van der Hoek


Makelaars B.V. 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. Van toepassing


zijn de NVM voorwaarden.























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart





De 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.





 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. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  
opgenomen, waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze 
waarborgsom bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht 
op de koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





 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.





 Meer informatie?


Kijk ook eens op de website www.nvm.nl








 Disclaimer




Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote 
mate afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.



Aantekeningen



Heeft u interesse?

Straatweg 94

3051 BL Rotterdam




010 – 422 6144 
kolpa.vdhoek@sothebysrealty.nl

www.kolpavanderhoek.nl

www.sothebysrealty.nl


