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Beste geïnteresseerde,

Namens de verkoper(s) bedanken wij u voor de getoonde interesse 
in de woning.

Wellicht is dit de woning die u zoekt. Een spannende periode breekt aan. Niet alleen voor 
u, maar ook voor de verkopende partij. Uiteraard is/zijn de verkoper(s) zeer benieuwd 
naar uw reactie. Wij vragen u dan ook ons uw mening te laten weten, zodat wij de 
verkoper(s) daarover kunnen inlichten.

Indien u op dit moment eigenaar bent van een woning kunnen wij u vrijblijvend een indicatie 
geven van de te verwachten opbrengst en inzicht bieden in de verkoopmogelijkheden. 
Buiten deze brochure doen wij nog veel meer om een woning te verkopen.

Op ons kantoor of bij u thuis bespreken we graag vrijblijvend de mogelijkheden met u.

 Mocht u verder vragen hebben over:

• een gratis waardebepaling voor uw eigen woning
• verkoop/verhuur van uw woning
• taxatie van uw woning

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze diensten dan kunt u ons altijd bellen of 
mailen op:   

Tel: 0229-506690
Mail: info@optimamakelaardij.nl

 

Met vriendelijke groet,
Team Optima Makelaardij 
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Wij mogen u deze nieuw te bouwen 2/1 kapwoning presenteren. Het plan is gesitueerd aan de 
Raadhuisstraat in Dirkshorn. De woning is gelegen op een perceel van circa 277m2.  Uitvalswegen 
als de provinciale weg (N245) zijn zeer snel en makkelijk bereikbaar.

De woning (buitenwerks 6,13 x 12,70 meter) heeft een zeer lichte riante living op de begane 
grond met dubbele deuren naar de tuin. Parkeren is mogelijk op eigen terrein. 

De 1e verdieping beschikt over 3 slaapkamers en een badkamer met douche, 2e toilet en een 
wastafel. 

Op de 2e verdieping is een bergzolder welke bereikbaar is via een vlizotrap. Er is echter een 
mogelijkheid tot een vaste trap en een 4e slaapkamer.

Er wordt gebruik gemaakt van een rood/bruine gevelsteen. Zwarte keramische dakpannen,       
hardhouten buitenkozijnen en ramen met HR++ beglazing. 

Na gereedkomen begane grondvloer zal het plan binnen 180-200 werkbare dagen worden 
opgeleverd. 

Er zijn zeer veel meerwerkopties bespreekbaar. Deze kunt u terug vinden in de brochure. Hier 
vindt u tevens een beknopte technische omschrijving. 

Heeft u vragen over de woning dan nodigen wij u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek 
over de mogelijkheden. 

O M S C H R I J V I N G



HIeronder treft u een aantal meerwerkopties en de daarbij behorende prijzen. De meerwerkopties 
zijn ook terug te vinden in de plattegronden in deze brochure. Heeft u echter wensen welke niet 
hieronder staan vermeld is dat uiteraard bespreekbaar met de aannemer. 

• Achter uitbouw 6,13 x 4 m¹    €39.000,00

•  lichtstraat in uitbouw achterzijde 3,19 m¹   €4.200,00

• schuifdeur achtergevel ipv dubbele deur   €350,00

• vloerverwarming bgg     €2.750,00

• vloerverwarming 1e verd     €2.750,00

• vloerverwarming uitbouw achterzijde   €980,00

• dakkapel 3 m¹        €4.000,00

• wanden bgg sausklaar     €1.050,00

• wanden 1e verdieping sausklaar    €1.100,00

• plafond bgg sausklaar     €3.950,00

• plafond 1e verd sausklaar     €650,00

• sausklaar plafond en wanden uitbouw achterzijde  €550,00

• extra dakraam MK 04 p/st     €750,00

• vaste trap + 4e slaapkamer op 2e verdieping  €5.100,00

M E E R W E R K  O P T I E S 



• Traditioneel gebouwde 2 onder 1 kap boerderij met een dakhelling van 45 °
• Prijs is inclusief energieprestatienorm 0,4.
• Woningisolatie Rc 4,5 m²K/W
• Dak Rc 6 m²K/W.

Grondwerk  Ontgraven en aanvullen van de fundering. De kruipruimte    
   voorzien van 10 cm schoon zand.

Fundering  Betonnen palen geldt: inheidiepte 14 m1 minus peil. De woning,       
   max. 18 palen. De betonbalken is 40 cm breed en 40 cm hoog.  
   Oplangers of paalkoppen worden afgehakt.

Riolering  Geheel kompleet tot 0,5 m1 buiten de gevel. Excl. aansluiten op  
   gemeenteriool.

Beganegrondvloer Geïsoleerde plaatvloer Rc 3,5 m²K/W in de woning.

1e Verdiepingsvloer Plaatvloer van voldoende sterkte iom de constructeur.

Zoldervloer  Houtenbalklaag bekleed met underlayment.

Afwerkvloer  Zand/cement afwerkvloeren dik 50 mm in de woning.

Houtconstructies  Kap van geschaafd vurenhout, als scharnierkap of gelijkwaardig.  
   Rc 6 m²K/W. Buiten betimmering van garantie plex, 10 jaar   
   schriftelijke garantie. Goten van garantie triplex met 10 jaar   
   schriftelijke garantie. 

Kozijnen, ramen        Kozijnen van dark-red meranti, kozijnhout afmeting 67 x 114 
   en deuren mm. Deuren van merbau, afmeting 880 x 2315 mm.  
   Geheel gegrond afgeleverd met een droge laagdikte van 80 mu.  
   Ramen, zijn voorzien van tochtafdichting. 

Binnenkozijnen  Houten kozijnen zonder bovenlicht, afmeting 
   880 x 2315 mm. 

Binnenbetimmering  Vloerplinten door opdrachtgever. Overige aftimmeringen mdf  
   afmeting 9 x 38 mm. 

Trap   Houten vuren trap 
  
Binnendeuren  Standaard opdek binnendeuren, incl. standaard hang en sluitwerk. 

Houtskelet wanden  Niet dragende binnenwanden in hsb, gevuld met isolatie. 

B E K N O P T E  T E C H N I S H C H E  O M S C H R I J V I N G



Metselwerk  Buitenmuren in gevelsteen rood/bruin. Binnen spouwblad van  
   betonsteen. Dikte iom de constructeur. Isolatie buitengevel  
   Rc 4,5 m²K/W. 15 pds lood boven de kozijnen en platte daken.  
   Raamdorpels onder de kozijnen, zwart

Dakbedekking  Op het dak komen keramische pannen in een rode kleur.

Hang en sluitwerk Buitendeuren voorzien van een meerpuntssluiting. Ramen 
   politiekeurmerk begane grond voorzien van een meer-  
            puntssluiting met haakschoten. Ramen begane grond en 
   verdieping draaikiep ramen. Cilinders zijn gelijksluitend.   
   Binnendeuren voorzien van sloten, schilden en krukken.

Goten   Goot ingelegd met Zink of EPDM en omtimmert met 10 jaar   
   garantie plex.

Buiten schilderwerk De houten kozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig  
   voorzien van een basis laag en in het werk 1x dekkend
   afgeschilderd. De buitenbetimmeringen worden in het werk 1x  
   gegrond en 1x dekkend afgeschilderd.

Binnen schilderwerk Voor opdrachtgever.

Behangwerk  Voor opdrachtgever.

Beglazing HR++  Gehele woning wordt voorzien van HR++ isolatieglas 1.²W/m²K.

Stukadoorswerk  Gehele woning gips-stucwerken met ingebouwde hoek-  
   beschermers, behangklaar, exclusief de zolder. Het plafond   
   van de beganegrond en verdieping wordt gespoten met spack- 
   spuit

Electra   E-werken, e.e.a. volgens de NPR 5310 tabel “eenvoudig”.

Mechanische   Badkamer + WC, mechanische ventilatie via unit op zolder
ventilatie  

Loodgieterswerk  Gehele riolering. 
   Koud- en warmwater, gasleiding.
   Toilet: wc-pot en handwasbakje.
   Badkamer: douche, wc-pot en wastafel.
   Keuken: een extra afvoer voor een afwasmachine.
   Zolder: een afvoer voor een wasmachine.
   Sanitair standaard.

Centrale verwarming Op zolder een gasgestookte CV met ingebouwde warmwater- 
   voorziening met, door de gehele woning, Henrad radiatoren. De  
   leidingen worden weggewerkt in de afwerkvloer.

B E K N O P T E  T E C H N I S H C H E  O M S C H R I J V I N G



Tegelwerk  Voor het tegelwerk is voor het leveren aan aanbrengen een 
    stelpost opgenomen van € 1.750,00

Sanitair    Voor het sanitair is voor het leveren aan aanbrengen een stelpost  
   opgenomen van € 1.500,00

Keuken   N.V.T.

Stelpost   Heiwerk op Stuit 21 betonpalen 18 x 18 cm, lang 14 m.
   Gevelsteen € 350,--p/duizend = 72 stuk/m²
   Voordeur excl. glas à € 550,-- 
   Aanleg bouwstroom– water  € 400,--
   Tegelwerk € 1.500,--
   Sanitair € 1.500,--
   EPN € 9.000,--

Bouwstroom/water Gedurende bouwtijd te verzorgen door aannemer.

Opruimen/  Puin/afval afgevoerd. Woning bezemschoon opgeleverd
schoonmaken   Sanitair en tegelwerken schoon opgeleverd

Bouwtijd  180 tot maximaal 200 werkbare dagen na het leggen van de   
   begane grondvloer.

ALGEMEEN
Prijs is inclusief al het benodigde tekenwerk, architect, constructie, aanvraag  NUTS voorzieningen 
etc., en exclusief legeskosten, bouwvergunning, sondering, straatwerk en drainage.

Wij zijn Bouw-Garant lid en bieden u de mogelijkheid om de nieuwbouw garantie af te 
sluiten. De kosten voor deze garantie zullen dan aan u doorberekend worden.

Energie Prestatienorm 0.4

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

B E K N O P T E  T E C H N I S H C H E  O M S C H R I J V I N G



K E N M E R K E N

OVERDRACHT

Koopsom     €334.000,- vrij op naam
Status      beschikbaar
Aanvaarding     180- 200 werkbare dagen na gereedkomen  
     begane grondvloer. De bouwgrond zal direct na  
     gereedkoming financiering worden overgedragen
Eigendomssituatie    volle eigendom

BOUW

Soort woonhuis     woonhuis, 2/1 kapwoning, ééngezinswoning
Soort bouw     bestaande bouw
Bouwjaar     2018/2019
Soort dak     Schilddak pannen gedekt

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

Woonoppervlakte    105m² (basis model)
Overig inpandige ruimte   5m² (bergzolder)   

Perceeloppervlakte    277m²
Inhoud      479m³ (basis model)

INDELING

Aantal kamers     4 kamers (3 slaapkamers)
Aantal badkamers    1 badkamer
Aantal woonlagen    2 woonlagen en een bergzolder

ENERGIE

Energielabel     A
Isolatie      volledig geïsoleerd
Verwarming    Cv ketel 
Warm water     Cv ketel

BUITENRUIMTE

Ligging     aan lintbebouwing
Tuin     achtertuin
Oppervlakte    120m² (8,2 breed x 14,6 diep 



ANDERE OVEREENKOMSTEN OVERIGE GEGEVENS

Er zijn na de eigendomsverkrijging geen andere 
notariële- of onderhandse overeenkomsten gesloten 
aangaande het pand. 

EIGENDOM EN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

Het betreft volle eigendom. Er zijn geen bijzondere 
verplichtingen bekend. 

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN

Er is geen voorkeursrecht, ruilverkaveling,  
onteigening bekend dan wel overige 
publieksrechtelijke beperkingen bekend.

KADASTRALE GRENZEN

De werkelijke kadastrale grenzen dienen nog 
vastgesteld te worden. Deze kosten zijn voor de 
verkoper. 

PROCEDURES

Er zijn geen procedures bekend. 

MONUMENT/BESCHERMD STAD- OF DORPSGEZICHT

De woning is geen gemeentelijk monument dan
wel een beschermd stad- of dorpsgezicht. 

PREMIES EN SUBSIDIES

De woning valt niet onder enige premie- of 
subsidieregeling. Evenmin zijn er premies 
of subsidies verstrekt die kunnen worden 
teruggevorderd. 

AANSCHRIJVINGEN

Overheid of nutsbedrijven hebben geen 
verbeteringen of herstellingen voorgeschreven 
of aangekondigd dat te doen. Het pand is nooit 
onbewoonbaar verklaard geweest. 

VERBOUWINGEN/VERGUNNING

De gemeente heeft reeds een omgevingsvergunning 
afgegeven. 

INSTALLATIES

Warm water: CV-ketel (eigendom)
Verwarming: middels radiatoren

BELASTING

De koopsom is vrij op naam. 

GEBRUIK

Het object wordt geleverd met een woonbestemming.

VERONTREINIGING

Verkoper is niet bekend met enige vorm van 
verontreiniging

HUUR/LEASE

Er zijn geen huur/lease overeenkomsten. 

V E R KO O P  I N F O R M AT I E



GEGEVENS BIEDINGEN

Indien u interesse heeft in deze woning, nodigen 
wij u van harte uit om een voorstel uit te brengen. 
Als u niet dagelijks een woning koopt raden wij u 
aan om zich te laten begeleiden door een eigen 
aankoopmakelaar. 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen
worden opgenomen. Indien een voorwaarde in 
vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal 
kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende 
voorwaarde kan onder meer betrekking hebben 
op de financiering, het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale 
Hypotheek Garantie of de uitkomst van een 
bouwkundig advies.

NOTARIS

De notaris is ter keuze van de verkoper. 

KOOPAKTE

Zodra er overeenstemming is over de 
koopsom, levering en voorwaarden, zullen de 
gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 
koopovereenkomst. We gebruiken hiervoor het 
(meest recente) model zoals is vastgelegd door 
vastgoedpro, de Consumentenbond en de Vereniging 
Eigen Huis. 

BANKGARANTIE/WAARBORGSOM

Tot zekerheid voor de nakoming van de 
verplichtingen van de koper dient na mondelinge 
overeenstemming een bankgarantie/ waarborgsom 
(afgegeven door een in Nederland gevestigde 
bankinstelling) in handen van de notaris gesteld/
gestort te worden voor een bedrag ter grootte van 
10% van de koopsom.

BEDENKTIJD

Een aspirant koper die in zijn hoedanigheid
van consument een woning koopt, krijgt drie
dagen bedenktijd om de koopovereenkomst
te ontbinden. De bedenktijd gaat in nadat
(een kopie van) de koopakte aan de aspirant
koper is overhandigd.

IDENTIFICATIE

Een aspirant koper dient zich te identificeren
aan de hand van een geldig legitimatiebewijs
in het kader van Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme.

E info@optimamakelaardij.nl 

W www.optimamakelaardij.nl 

T 0229 50 66 90  

A Oosterblokker 2A, 1696 BH te Oosterblokker   
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