
 
 

Barten Tiemessen NVM Makelaars 

Generaal Foulkesweg 9, 6703 BH Wageningen 

T: 0317 – 422 600 E: info@barten-tiemessen.nl 

 Zoomweg 7-9 A-37 
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Omschrijving 
 

Zoomweg 7 -9 A37 - Wageningen 
 

 

In prachtige bosrijke omgeving gelegen RECREATIEWONING (chalet) op het kleinschalige 

recreatiecentrum "De Wielerbaan" aan de rand van Wageningen. Dit onderhoudsvriendelijke en 

volledig geïsoleerd chalet bevindt zich op een ruim perceel. Bouwjaar: 2003. 

 

Indeling: entree, badkamer met douchecabine,toilet en vaste wastafel, slaapkamer met vaste 

kastenwand en aansluiting voor wasapparatuur, tweede slaapkamer, keukenopstelling met diverse 

apparatuur, lichte woonkamer met erker en schuifpui naar het terras. 

 

Bijzonderheden: 

Gelegen op de kleinschalige camping “De Wielerbaan” waar u rust kunt vinden maar ook kunt 

genieten van de diverse faciliteiten. Gelegen in bosrijke omgeving op fietsafstand van het centrum 

van Wageningen en het centrum van Bennekom. Voorts gelegen nabij bossen, natuurgebied "De 

Wageningse Eng", sportvelden en uitvalswegen richting A50 en A12. Servicekosten zijn verschuldigd 

mede voor het gebruik van de camping zoals o.a. het zwembad. 

 

Aanvaarding in overleg. 

 

Vraagprijs € 79.500,= k.k. 



 

 

Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort Recreatie Bungalow 

Type Vrijstaande woning 

Soort bouw Bestaande bouw 

Bouwjaar 2003 

Huidig gebruik Woonruimte 

 

Maten object 

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers) 

Inhoud 110 m3 

Perceeloppervlakte 289 m2 

Woonoppervlakte 45 m2 

 

Details 

Ligging Aan bosrand, beschutte ligging, in bosrijke omgeving 

Bijzonderheden Recreatiewoning; permanente bewoning niet toegestaan  

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Verwarming C.v.-ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

Garage Geen garage 

 

Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom (bosgrond) 



 

 

Locatie 
 

Adres gegevens 

Adres Zoomweg 7 -9 A37 

Postcode / plaats 6705 DM Wageningen 

Provincie Gelderland 

 

 

Locatiekaart 

  



 

 

 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

Kadaster 
 

Kadastrale gegevens 

Adres Zoomweg 7 -9 A37 

Postcode / plaats 6705 DM Wageningen 

Gemeente Wageningen 

Sectie / Perceel A 2781 

Index 37 

Oppervlakte 289 m2 

Soort Zie akte 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Door verkleining van de afbeelding is deze niet op schaal



 

 

 

NADERE INFORMATIE & CLAUSULES KOOPOVEREENKOMST 
 

 

Plattegronden: 

De eventueel in deze brochure aanwezige plattegronden zijn veelal door een 

computer gegenereerd op basis van bouwtekeningen of schetsen en kunnen 

daarom afwijken van de realiteit. Deze plattegronden dienen als een indicatie 

gezien te worden. 

  

Koopovereenkomst 

Bij verkoop wordt hetgeen wat overeengekomen is, door ons kantoor vastgelegd 

in een Model koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst is vastgesteld door de 

NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen, de 

Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. 

  

Mogelijke artikelen die worden opgenomen in de koopovereenkomst zijn: 

  

Waarborgsom: 

De waarborgsom is gebruikelijk 10 % van de koopsom en wordt gestort bij de 

Notaris, of er wordt een bankgarantie bij de Notaris gedeponeerd. Alleen indien 

de koper voorbehouden (zoals het verkrijgen van een woonvergunning, 

hypotheek, Nationale hypotheek garantie e.d.) heeft gemeld bij de 

onderhandelingen, worden deze opgenomen in de koopakte. 

  

Als aanvullende clausules worden nog in de koopakte opgenomen: 

Ouderdomsclausule: 

Koper verklaart bekend te zijn met de leeftijd van de onroerend zaak, wat 

betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper  de kwaliteit 

ervan schriftelijk gegarandeerd heeft staat hij niet in voor onder andere de 

kwaliteit van de fundering, vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water 

en gas, de riolering, eventuele aanwezigheid van enig ongedierte casu quo 

schimmels ( zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de eventuele 

aanwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige 

kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het normale 

gebruik. Tevens verklaart koper 

genoegzaam bekend te zijn met de bouwkundige staat van de onroerende zaak. 

  

Asbestclausule 

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij 

eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van 

milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart 

ermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de 

aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.  

  

Verontreinigingclausule 



 

 

Het is niet bekend of er een olietank aanwezig is. De onroerende zaak wordt 

geleverd in de staat waarin het zich thans (bij de koop) bevindt. 

De verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele bodem? en/of 

grondwaterverontreiniging niets bekend is. Elke aansprakelijkheid van de verkoper 

voor bodem? en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal 

verkoper niet voor enige vorm van bodemverontreiniging aanspreken 

dan alleen in het geval er sprake is van een verwijtbaar toerekenbaar handelen, 

nalaten of verzwijgen van verkoper zelf.   

  

Ontbindingsclausule 

Koper en verkoper kunnen overeenkomen dat in de koopakte een clausule 

opgenomen wordt dat op grond van het niet verkrijgen van een financiering de 

overeenkomst ontbonden kan worden.  Indien koper op grond hiervan ontbinding 

van de overeenkomst inroept, dient hij dit binnen één (1) werkdag na het 

verstrijken van de ontbindingsdatum aan verkoper of diens makelaar te melden 

onder het overleggen van twee (2) schriftelijke afwijzingen van grote 

geldverstrekkende 

instellingen.   

  

Woonvergunning 

Niet van toepassing. 

  

Vestigen overbruggingskrediet: 

Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan verkoper om het 

verkochte 

desgewenst tijdelijk — tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering — te 

bezwaren met (overbruggings)hypotheek. Indien deze koopakte eerder in de 

openbare registers mocht zijn ingeschreven, zal het bepaalde in artikel 3, lid 3 

Boek 7 BW derhalve niet van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende 

hypotheekhouder. Het vorenstaande uitdrukkelijk laat onverlet de verplichting van 

verkoper het verkochte aan koper op de overeengekomen datum te leveren vrij 

van hypotheken, welke dan ook. 

  

Energieprestatiecertificaat   

Verkoper is op grond van het Besluit Energieprestaties Gebouwen verplicht een 

energieprestatiecertificaat voor de woning aan koper te verstrekken. Het originele 

certificaat zal bij de eigendomsoverdracht aan koper worden overhandigd. 

  

Nutsbedrijven 

Koper en verkoper zijn beiden zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van het 

aansluiten en het overschrijven van nutsvoorzieningen. 

  

INFO: KAMERSGEWIJZE VERHUUR 

Wij willen u erop attenderen dat u zich hiervoor goed moet laten informeren bij 

gemeente Wageningen. 

W: www.wageningen.nl 

T  : 0317- 492911 



 

 

  

Indien u deze woning wil verhuren dan treft u in deze brochure belangrijke 

informatie aan; 

  

Er moet een omgevingsvergunning en/of een onttrekkingsvergunning worden 

aangevraagd om kamersgewijze verhuur mogelijk te maken. Wanneer er sprake is 

van meer dan 5 personen is ook een gebruiksmelding noodzakelijk. In deze 

brochure is een overzicht toegevoegd die inzichtelijk maakt welke vergunning 

aangevraagd moeten worden bij elke variant. Mocht het overzicht niet zijn 

toegevoegd aan deze brochure dan verzoeken wij u vriendelijk om het overzicht 

bij ons op te vragen. 

  

Algemeen voorbehoud:   

Barten Tiemessen NVM Makelaars B.V. heeft de opdracht tot verkoop van het 

onderhavige object. Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke 

inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat 

het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, 

omschrijvingen etc) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, 

soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen 

onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer 

beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die 

kenbaar waren uit de openbare registers of die bekend zijn bij de administrateur 

van een Vereniging van Eigenaars. Desgewenst kan koper zich laten begeleiden 

door een adviseur of een bouwkundige bij de aankoop. Indien het object een 

appartementsrecht betreft, raden wij u aan, vóór de aankoop contact op te 

nemen met de administrateur van de Vereniging van Eigenaars, teneinde een zo 

goed mogelijk beeld te krijgen van de solvabiliteit van de vereniging. 

  

Ondanks dat deze brochure met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, 

kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

  



 

 

 

Praktische websites op een rijtje: 

 
Bestemmingsplan:  

www.ruimtelijkeplannen.nl 

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die 

gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. 

 

Bodemonderzoek: 

www.bodemloket.nl 

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de 

bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket 

krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger 

(bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de 

bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben. 

 

Kadaster: 

www.kadaster.nl 

Veel van wat is vastgelegd over een woning of perceel staat in de openbare registers van het 

Kadaster. Deze informatie kunt u opvragen.  

 

Gemeente Wageningen: 

www.wageningen.nl 
 

Gemeente Ede: 

www.ede.nl 

 

Gemeente Renkum: 

www.renkum.nl 

 

Opslagruimte: 

www.shugard.nl 

Shurgard Self Storage Ede voorziet in opslagruimte voor de regio Hoge Veluwe, Bennekom, 

Veendendaal, Wageningen, Renkum, Heelsum, Lunteren, Scherpenzeel , Renswoude, 

Ederveen en Barneveld. Shurgard Ede biedt ruime, schone en veilige opslag voor uw meubels, 

huisraad of bedrijfsvoorraad. Tijdens kantooruren kunt u bij uw lokale vestiging terecht met al 

uw vragen over opslag en opslagruimte huren in Ede en omgeving. U heeft 24 uur per dag 

toegang tot uw opslagruimte. Opslag bij Shurgard Ede is een prima alternatief voor uw 

garagebox of zolder! 
 

www.citybox.nl 

 

Makelaardij: 

www.nvm.nl 

informatie over kopen, verkopen, huren, verhuren en overige zaken gerelateerd aan de 

makelaardij. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

Even voorstellen 

Barten Tiemessen NVM Makelaars is in 1972 opgericht. Van het 

begin af aan heeft ons makelaarskantoor een duidelijke visie op 

hoe wij de zaken wensen aan te pakken. Deskundigheid en 

kwaliteit lopen als een rode draad door onze organisatie. In de 

decennia die volgden op de start van ons kantoor is van dat 

uitgangspunt nimmer afgeweken.  

 

Sinds 1972 is ons kantoor lid van de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars (kortweg de NVM), een makelaarsorganisatie welke 

de kwaliteit en marketingmogelijkheden van haar leden in het 

algemeen op een hoger niveau brengt.  

 

Missie 

Barten Tiemessen NVM Makelaars is een solide en integere 

dienstverlener en werkgever op het gebied van woning-

makelaardij, commercieel vastgoed, planadvisering en taxaties. 

Dit doen wij op een klantgerichte en vooruitstrevende wijze 

waarbij we streven naar duurzame relaties met onze klanten en 

relaties. Wij zien vakmanschap en het leveren van kwaliteit als 

een persoonlijke overtuiging. 

 

De NVM makelaars:  

M.J.M. (Theo) Tiemessen, RMT: Sinds 1988 werkzaam in de 

makelaardij en sinds 1992 beëdigd NVM makelaar – taxateur 

o/g, (lid NVM Wonen & B.O.G.), register makelaar - taxateur o/g 

(RMT) en bouwkundige.  

 

A.E.J. (Alexander) van Voorst, RMT: Sinds 1997 werkzaam in de 

makelaardij en sinds 1998 NVM makelaar – taxateur o/g (lid NVM 

Wonen & B.O.G.), register makelaar - taxateur o/g (RMT).  

 

Wat betekent RMT?  

Sinds 2001 is de wettelijke beëdiging en titelbescherming van 

makelaars in onroerende goederen afgeschaft. Makelaars - 

taxateurs o/g hebben nu de mogelijkheid om de titel 'RMT', van 

Register makelaar - taxateur onroerende goederen (o/g) te 

voeren. De (aspirant)koper weet met die titel dat hij te maken 

heeft met een ‘vakbekwaam’ makelaar - taxateur o/g. 

 

NVM-makelaar betekent kwaliteit 

NVM staat voor Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en 

vastgoeddeskundigen NVM. De NVM is de grootste 

branchevereniging in de makelaardij en bestaat al meer dan 

110 jaar. Als je je woning verkoopt, wil je er zeker van zijn dat 

alles goed geregeld wordt.  

 

Als je kiest voor een NVM-makelaar kies je voor deskundigheid 

en kwaliteit. Een NVM-makelaar word je namelijk niet zomaar: 

 

• Iedere NVM-makelaar heeft een afgeronde 

makelaarsopleiding. Jaarlijks dient hij te voldoen aan de 

vastgestelde educatieverplichting om zijn kennis up-to-date te 

houden. 

• De NVM-makelaar kent de lokale markt goed en is op de 

hoogte van alle aspecten van aan- en verkoop en juridische 

haken en ogen. 

• Hij weet precies welke marketing- en communicatiemiddelen 

hij moet en kan inzetten voor de verkoop van je woning. Van het 

maken van advertentieteksten tot de inzet van sociale media. 

• Hij heeft bouwkundig inzicht, kan de waarde van je woning 

bepalen en houdt zich aan de NVM Erecode. De NVM Erecode 

bevat gedragsregels waar iedere NVM-makelaar zich aan dient 

te houden. 

Vrijblijvende waardebepaling van uw woning 

Barten Tiemessen NVM Makelaars kan u eveneens een gratis 

en vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning 

aanbieden. Dat is makkelijk als u zich aan het oriënteren bent 

op een andere woning en u graag wilt weten wat uw 

bestedingsruimte is. U weet dan precies waar u aan toe bent. 

 

Taxatie 

Een beëdigd NVM makelaar / RMT makelaar is tevens erkend 

taxateur in onroerende zaken. Barten Tiemessen NVM 

Makelaars beschikt over aantoonbare kennis, vakmanschap 

en ruime ervaring in het taxeren van onroerend goed. Voor 

zowel zakelijke als particuliere objecten. 

 

Taxaties kunnen gewenst zijn bij een aan- of verkoopbeslissing 

of aangewend worden om inzicht te krijgen in de waarde van 

het onroerend goed. Een taxatierapport is in veel gevallen 

ook nodig bij de financiering van woonhuis of bedrijfsobject. 

Dit rapport wordt verlangd door de financiële instellingen bij 

hypotheek- of kredietverstrekking. Maar waardebepalingen 

van een onroerende zaak zijn in meer gevallen nodig. Denk 

aan situaties van een sterfgeval, echtscheiding of 

bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging. 

 

Barten Tiemessen NVM Makelaars richt zich tevens op de 

waardering van de onroerend goed portefeuille bij 

beleggingsvennootschappen, taxaties van de huurwaarde 

van winkels, kantoor of bedrijfspanden of stelt een 

onafhankelijk rapport op bij bijvoorbeeld drie partijen taxaties 

indien er een geschil bestaat over de huurprijs van winkels, 

kantoren, bedrijfspercelen etc. Taxaties voor de 

Belastingdienst komen ook voor. Zoals waarderingen voor 

minnelijke waardering, aangifte Inkomstenbelasting, inbreng 

van onroerend goed in een Besloten Vennootschap, 

omzetting, WOZ- waardebepaling etc. Taxaties ten behoeve 

van de aanvraag van een splitsingsvergunning voor het 

juridisch splitsen van het perceel in appartementsrechten. 

Taxeren betekent heel intensief met de waarde van het 

vastgoed bezig zijn in combinatie met toekomstige factoren 

en aspecten als emoties en sentiment waar de markt op 

reageert.  

 

Taxatie volgens NVM, RMT ten behoeve van financiering en 

taxaties ten behoeve van boedelscheiding, successie, splitsing 

en rechtbank worden bij Barten Tiemessen NVM Makelaars 

door gecertificeerde/ beëdigde makelaars uitgevoerd. 

Vooraf brengt Barten Tiemessen NVM Makelaars een offerte 

uit. 

 

Wie wil gaan verhuizen of een vraag heeft op het gebied van 

de makelaardij, is bij ons kantoor op het juiste adres en meer 

dan welkom. 

 

Uiteraard staan wij u ook graag persoonlijk te woord. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het team van 

Barten Tiemessen NVM Makelaars 

Wageningen 



 

 

 

 
 

 

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 De 10 meest gestelde 

vragen Over het kopen en verkopen van een huis 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. 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, 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 eens op onze site www.nvm.nl of loop binnen bij een NVM-makelaar in de 

buurt. Hij neemt graag de tijd voor u. 

 

 

 


