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Informatie
Het kopen van een woning is zowel voor de verkopers als voor de kopers vaak een spannende 
gebeurtenis. Wij van Makelaardij Jan de Lange zijn ons dat terdege bewust. 




De bedoeling van deze brochure is dat u na alle indrukken van de bezichtiging deze informatie nog 
eens rustig kunt doornemen. Toch nog vragen? Maak gerust een afspraak voor een 2e bezichtiging, 
we nemen graag de tijd voor u.




De verkoper is natuurlijk zeer benieuwd naar uw reactie. Wij vragen u dan ook uw reactie n.a.v. de 
bezichtiging aan ons door te geven. Een telefoontje of e-mail naar Makelaardij Jan de Lange is 
voldoende. Wij zorgen ervoor dat de verkoper wordt geïnformeerd.




Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling.



Manfred de Wolff

Makelaar



Tryntsje Stenekes

Makelaar ARMT
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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:





Verwarming:


Isolatie:





Kamers:


Slaapkamers:

140 m²


844 m²


650 m³


2021


21 m²


3 m²





vloerverwarming geheel, warmtepomp


volledig geisoleerd





4


3
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Nieuw te bouwen 
vrijstaande woningen: 
lage energielasten en 
uitstekende isolatie.
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Vrijstaande woningen 
met vrij uitzicht



Royale nieuw te bouwen vrijstaande 
woningen met vrij uitzicht over de landerijen, 
lage energielasten en uitstekende isolatie. 
Klaar voor de toekomst! 




Voor de bouw van deze vrijstaande 
woningen, is gekozen voor een sfeervolle 
gevelsteen, gecombineerd met mooie 
grijstinten. Een modern en fris geheel. De 
woningen worden afgewerkt met 
onderhoudsarme materialen en voorzien van 
16 zonnepanelen op het dakvlak, gelegen op 
het zuidwesten.




Uw woonwensen kunnen, naar gelang de 
status van de bouw, worden meegenomen.









Levensloopbestendig wonen behoort tot de 
mogelijkheden. Uitgangspunt is plattegrond 
A met kantoor en bijkeuken, optioneel is een 
ruimere garage (plattegrond B) of een 
slaapkamer met badkamer op de begane 
grond (plattegrond C). Volop kansen en 
mogelijkheden, doe daar uw voordeel mee!




Nieuwbouw biedt vele voordelen: 
energiezuinig, duurzaam, onderhoudsarm en 
lage woonkosten!

Bij de financiering van een energie neutrale 
woning is een Groen Hypotheek mogelijk, 
deze biedt u meerdere voordelen (o.a. lagere 
hypotheekrente)! 
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BEGANE GROND 

Overkapte entree aan de voorzijde van de 
woning met meterkast en garderobe. 
Binnenhal met trapopgang en toegang naar 
de ruime living. De woonkamer is qua 
zonnestand optimaal gesitueerd en heeft aan 
de voorzijde vrij uitzicht over de landerijen. 
De woonkamer is aan de achterzijde v.v. een 
schuifpui naar de zonnige, beschutte en 
privacy biedende achtertuin. Aan de voorzijde 
bevindt zich een royale ruimte voor de 
keukenopstelling.

Door de schuifpui wordt de zonnige tuin een 
waardevol verlengde van het wonen. 
Aangebouwd is de geheel geïsoleerde 
werkkamer/ slaapkamer met bijkeuken/
badkamer (optie) en berging.




1e VERDIEPING 

Centraal is de overloop. De badkamer is 
ingericht met een 2e toilet, wastafel en 
doucheruimte. Daarnaast zijn er 2 
slaapkamers.




Zie voor de verdere indeling variant A, B en C.




Woningen:

Tsjerkemar 12, kaveloppervlak 799 m²

Tsjerkemar 14, kaveloppervlak 844 m² 




ALGEMEEN

- Optimale isolatie (EPC maximaal 0.26)

- FSC-certificaat (FSC®-gecertificeerd onder 

  nummer SCS-COC-000652-ACM).

- Hoogwaardige afwerking 

- Tuin georiënteerd op het zonnige zuiden 

- Kunststof kozijnen en dakgoten 

- Onderhoudsvriendelijk 

- Levensloopbestendig is mogelijk 

- Vloerverwarming in alle verblijfsruimten

- Verwarming d.m.v. een warmtepomp

- 16 PV panelen 

- Diverse opties mogelijk 

- Wijzigingen in specificatie en prijs 
voorbehouden




KOOPSOM VRIJ OP NAAM (V.O.N.),

dat wil zeggen onderstaande kosten zijn 
inbegrepen: - Grondkosten - Bouwkosten 
(bouw volgens het huidige bouwbesluit) - 
Kosten constructeur en toezicht - 
Aansluitkosten water, elektra en riolering - 
Notarishonorarium t.b.v. akte van levering - 
Verkoopkosten - Gemeente leges t.b.v. de 
basis woning - Bouwvergunning basis 
woning - Kadastrale kosten over de grond en 
eventuele opstallen - btw (momenteel 21 %).
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Niet in de koopsommen V.O.N. inbegrepen: 

- Rente over de eventueel reeds vervallen

  bouwtermijnen 

- Entree en abonnementskosten van telefoon 

  en CAI 

- Keukenblok en inbouwapparatuur 

- Tuininrichting

- Schilderwerk binnenkant woning 

- Kosten van meer- en minderwerk 

- Financieringskosten, zoals kosten 

  hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, 

  hypotheekrente tijdens de bouw en 

  taxatiekosten 

- Bouwgarantiecertificaat 

- Eventuele wijzigingen in btw tarief.
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Kavels
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Plattegrond A
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Plattegrond B



0515-412345       |       info@makelaardij-delange.nl       |      makelaardijdelange.nl

Plattegrond C
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Plattegrond 1e verdieping
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Locatie

op de kaart
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Wonen in Súdwest-Fryslân


Groots en vrij wonen tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek, in een gebied met ruimte om te leven.
Verbonden door water en wegen. Dit kan in Súdwest-Fryslân met zijn 74 kernen, waaronder zes van de elf
Friese steden. Hier voelt u zich thuis, of zoals de Friezen zeggen: thús. Een bijzondere en jonge gemeente: van
Breezanddijk tot Uitwellingerga, van Kimswerd tot Laaksum. Met daar tussenin zes van de elf Friese steden.
Een gemeente met 74 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Zo’n 82.000 inwoners voelen zich
thuis in dit gebied van groen en blauw. Een gemeente met weidse vergezichten en open ruimte, met steden
die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren.



Hoe koop ik een woning?

Wanneer u na bezichtiging en deze informatie een “thuis” gevoel blijft houden en de woning wilt 
kopen, kunt u een bod doen. Er is geen vaste verhouding te geven tussen de vraagprijs en de 
verkoopprijs waarvoor een woning uiteindelijk verkocht wordt. Dat is per opdracht verschillend en 
afhankelijk van veel factoren.




Wij van Makelaardij Jan de Lange zullen al in een vroeg stadium naar belangrijke informatie vragen. 
Naast de prijs zijn voor een verkoper ook aanvullende condities belangrijk. Denk aan ontbindende 
voorwaarden (vaak de financiering),  aanvaardingsdatum, wat moet hij wel meeleveren en wat niet, 
etc. Na overleg met onze opdrachtgever komen we met een tegenvoorstel en proberen we op 
spoedige en duidelijke wijze tot overeenstemming te komen. Een koopcontract komt echter tot stand 
wanneer er overeenstemming is bereikt over alle zaken.





Koopovereenkomst

Wanneer het bovenstaande bereikt is, wordt de overeenkomst direct schriftelijk vastgelegd in een 
koopakte volgens het laatste model, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM), Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.





Wanneer is de koop gesloten?

De consument die een woning koopt, heeft voortaan 3 dagen bedenktijd vanaf het moment dat hij de 
door beide partijen ondertekende koopovereenkomst, in kopie heeft ontvangen. Makelaardij Jan de 
Lange legt in de koopovereenkomst vast dat deze ontbinding schriftelijk dient te gebeuren. Het zal 
duidelijk zijn dat we daarom het tekenen van de overeenkomst het liefst binnen 24 uur geregeld 
willen hebben. Deze snelheid in ondertekening is voor beide partijen van belang. De akte wordt op 
het kantoor van Makelaardij Jan de Lange getekend zodat de makelaar uitleg over alle artikelen uit 
de overeenkomst kan geven.




Op de bedenktijd is de Algemene Termijnenwet van toepassing, waarin is bepaald dat tenminste 
twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag mogen zijn. Als de 
bedenktijd eindigt op zo’n dag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende normale 
werkdag. De drie dagen gaan in om 24.00 uur, op de dag dat koper een door beide partijen 
getekende overeenkomst in kopie heeft ontvangen. De termijn eindigt op de derde dag om 24.00 uur.




Het volgende schema kan worden gevolgd (hierin zijn de algemeen erkende feestdagen niet in 
verwerkt).

Wilt u weten wat uw eigen woning waard is? 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u langs voor een waarde-indicatie.

Nuttige informatie bij de koop van een woning 

Koopovereenkomst ontvangen op:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag

Einde bedenktijd 24.00 uur

Donderdag

Vrijdag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag



Wilt u los van de bedenktijd nog mogelijkheden hebben om de overeenkomst te ontbinden, dan 
moet u dit meteen afspreken, namelijk bij het doen van uw bod. De meest voorkomende en 
gebruikelijke ontbindende voorwaarden is het verkrijgen van financiering. 

Deze voorwaarden worden tevens schriftelijk opgenomen in de koopovereenkomst. Voor 
financiering wordt maximaal 4 weken aangehouden.





Verborgen gebreken

Kunt u bij achteraf geconstateerde gebreken de verkoper aansprakelijk stellen?

De hoofdregel is dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor al dan niet verborgen gebreken. Alle 
risico is dus in eerste instantie voor de koper. Verkoper heeft echter wel een meldingsplicht. 
Verkoper moet koper op de hoogte stellen van gebreken die hij wel weet maar niet zichtbaar zijn of 
zaken waarvan hij weet dat ze voor de koper van belang zijn. Als de verkoper zijn meldingsplicht 
aantoonbaar verzaakt kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen. De bewijslast is natuurlijk 
ontzettend lastig.




Koper heeft uitdrukkelijk een onderzoeksplicht. Van koper wordt verwacht dat hij nagaat of de zaak 
aan de door hem te stellen eisen voldoet. Het is daarom van groot belang dat u zelf zorgvuldig de 
woning bekijkt en u eventueel laat adviseren.




Op het voorgaande is echter één uitzondering. Bij artikel 5.3 van de koopovereenkomst is 
opgenomen dat de onroerende zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. 
Wanneer er dus een groot gebrek is waardoor u eigenlijk het huis niet kunt bewonen, kunt u de 
verkoper aansprakelijk stellen. Of dit met succes tot schadevergoeding zal leiden, hangt van veel 
factoren af. Wij van Makelaardij Jan de Lange willen dit soort problemen graag voorkomen. Daarom 
werken we met duidelijke informatie en procedures.





Asbest

In een onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen voorkomen. Zeker in oudere woningen. Bij 
eventuele verwijdering dienen op grond van milieuwetten speciale maatregelen te worden getroffen. 
Soms zijn deze stoffen duidelijk herkenbaar, soms in mindere maten. Makelaardij Jan de Lange 
neemt in de koopakte de clausule op dat verkoper is gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid inzake 
het voorkomen van asbesthoudende materialen.





Milieu

Makelaardij Jan de Lange doet bij de provincie of gemeente onderzoek of de locatie voorkomt op de 
lijst van verdachte locaties. Komt de locatie niet voor, dan is er geen bodemonderzoek verricht. 
Koper kan indien gewenst voor eigen rekening een verkennend grondonderzoek laten uitvoeren 
conform NEN 5740. 





Ouderdom woning

Een potentiële koper dient er rekening mee te houden dat een bestaande woning die niet recent is 
gebouwd aan andere eisen van bouwkwaliteit voldoet dan een nieuwbouw woning. Daarom neemt 
Makelaardij Jan de Lange vaak in het koopcontract een ouderdomsclausule op. Hierin wordt vermeld 
dat koper bekend is met dit feit.





Waarborgsom

Ter zekerheid van verkoper dient koper een waarborgsom of bankgarantie te stellen bij de notaris, ter 
grootte van 10% van de koopsom. Deze waarborgsom/ bankgarantie vormt onderdeel van de 
hypotheek en dient uiterlijk 2 weken na verval van de ontbindende voorwaarde inzake financiering 
bij de notaris gesteld te zijn.





Overige vragen

Zijn er naar aanleiding van deze brochure nog vragen, stel ze gerust. Wij zijn u graag van dienst.



Westersingel 35


8601 EN Sneek
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Heeft u

interesse?


