
HEERLIJK
WONEN
BEGINT BIJ WESTENENG MAKELAARDIJ

Broekdijk 6, Lunteren
Vraagprijs € 1.195.000 k.k.



Adres Broekdijk 6 te Lunteren

Vraagprijs € 1.195.000 k.k.

Type vrijstaande woning

Perceeloppervlakte 2970 m²

Woonoppervlakte 241 m²

Inhoud 973 m³

Tuin rondom

Energielabel A

Bouwjaar 2003

Verwarming c.v.-ketel (nefit, 2003)

Isolatie volledig geïsoleerd en voorzien van 

thermopane beglazing

OVER DEZE WONING

Op zoek naar 

uw droomhuis?

DEZE WONING BEZICHTIGEN?

Voldoen deze kenmerken aan uw wensen 


en wilt u graag meer informatie over deze 

woning? Vraag dan vrijblijvend een 

bezichtiging aan.






Bel (0342) 415 589  om een bezichtiging 


aan te vragen. 

HARTELIJK WELKOM!
THORBECKELAAN 18, BARNEVELD 

BEL OF WHATSAPP:
(0342) 415 589 

WWW.WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL
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WORDT DIT UW

NIEUWE WONING?
Sommige huizen verdienen een plaats op de voorgrond! 

Welkom in wellicht één van de mooiste rietgedekte 

VILLA’s van Lunteren. Volledig in landelijke stijl 

opgetrokken, royaal van inhoud (973 m³) met een 

hoogwaardige afwerking waarbij eiken en Belgisch 

hardsteen domineren.  


Je hebt weleens van die huizen waarin alles klopt. Komt u 

ook de sfeer proeven?

THUISGEVOEL

“Bij een eerste bezichtiging 

draait het echt om úw gevoel: 

kan deze woning uw thuis 

worden? Dat thuisgevoel, daar 

ben ik altijd naar op zoek!”

Henk Westeneng
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Hal

De riante hal verleent toegang naar de luxe toilet met 

fontein en praktische trapkast. 


Een fijne bijkomstigheid; de hal, keuken, bijkeuken en 

badkamer zijn voorzien van vloerverwarming. 
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Studie-/kantoorruimte

Royale verzorgde studie-/kantoorruimte.





Aangrenzende luxe bibliotheek met 

handgemaakte kasten door de fa. Lodder.





De kantoorruimte en bibliotheek bieden de 

mogelijkheid voor het realiseren van een 

slaap-/badkamer op de parterre! Hiervoor 

zijn reeds voorbereidingen getroffen.
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Woonkamer

De fantastische living is voorzien 

van een eiken visgraat vloer 

(Hongaarse punt), terrasdeuren, 

een ingebouwde boekenkast en een 

fraaie open haard met 

kalkzandstenen schouw. 





De gezellige, lichte serre biedt een 

heerlijk uitzicht met mooie 

vergezichten en is voorzien van veel 

lichtinval. 
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Woonkeuken

De woonkeuken (Lodder Keukens) 

is een echte eyecatcher en is 

voorzien van terrasdeuren en 

beschikt over diverse 

inbouwapparatuur zoals 

vaatwasmachine, koelkast, 

combimagnetron en een 

inductiekookplaat. 
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Bijkeuken

Royale bijkeuken met provisiekast 

en toegang naar de inpandige zeer 

royale garage welke beschikt over 

een elektrisch bedienbare roldeur, 

keukenblok, ingebouwde kasten, 

praktische bergruimte met 

witgoedaansluitingen en deur naar 

het terras. 





De gehele parterre is voorzien van 

een Belgisch hardstenen vloer 

m.u.v. de woonkamer. De dorpels 

zijn ook van Belgisch hardsteen.
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1e verdieping

Overloop met dakkapel waardoor veel 

lichtinval ontstaat. 


Ouderslaapkamer met veel kastruimte en 

deur naar de loggia welke een prachtig vrij 

uitzicht biedt. De ouderslaapkamer geeft 

toegang tot de ruime kleedkamer met 

ingebouwde kastenwand. 





2e Verzorgde slaapkamer met vlizotrap 

naar de zolderruimte. Stookruimte met cv-

opstelling.


Extra kamer (boven de garage) met 2 

dakramen en inbouwkast. 
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Badkamer

Luxe badkamer met ligbad, douche, 

wastafelmeubel, wandcloset en 

Belgisch hardsteen afwerking. 
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Omgeving

De mooie locatie in het buitengebied is  

omgeven door uitgestrekte weiden.


 


Een buitenleven dat echter ook 

binnenkomt, daarvoor zorgen de grote en 

vele ramen van het huis! Vanuit alle 

vertrekken heeft u zicht op de tuin.





Er is een heerlijke veranda waar de dag nog 

eens goed kan worden doorgenomen. 





Oude bomen, dakplatanen, moerbeien, 

lavendel, beuken- en taxushagen rondom 

het perceel garanderen privacy en rust. Dit 

is genieten van het buitenleven cum laude.
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Bijgebouwen

-	Fraaie  gepotdekselde schuur gelegen 

tegenover de villa , gebouwd op eiken 

staanders, volledig in stenen spouw 

opgetrokken, met zolder en royale overstek 

en voorzien van dubbele beglazing.


-	Aangrenzend  aan de schuur is er een 

geheel omheinde dierenweide.


-	Er  is een stoere eiken carport gerealiseerd 

voorzien van vliering en pannendak.


-	Fiets- en houtberging.


-	De  veranda is voorzien van 2 ingebouwde 

terrasheaters voor heerlijke lange avonden.
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Bijzonderheden

-	Beregeningsinstallatie middels eigen 

hydrofoor.


-	Voorbereiding robotmaaier aanwezig.


-	In  de villa zijn elektrisch bedienbare  

sunscreens aangebracht.


-	De  royale overstekken zijn alle voorzien 

van inbouwspots.


-	De  elektrische toegangspoort biedt 

toegang tot het perceel.


-	De  villa is voorzien van een 

stofzuiginstallatie en alarminstallatie .


-	 Het metselwerk is uitgevoerd met fraaie 

knipvoegen.


-	Het  binnenschilderwerk is uitgevoerd in 

sfeervolle Farrow and Ball tinten.
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KADASTRALE KAART
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LIJST VAN ZAKEN

Verlichting, te weten:

Inbouwspots/dimmers X

Losse (hang)lampen X

Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Spiegelwanden X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- (Losse) Horren/rolhorren X

- Gordijnen X

- Gordijnrails X

- Overgordijnen X

- Rolgordijnen X

- Shutters X

- Vitrages X

 Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking X

- Plavuizen X

- Parketvloer X

(voorzet) openhaard met toebehoren: X

Designradiator(en) X

Keuken

Keukenblok inclusief bovenkasten X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- inductiekookplaat X

- oven X

Keukenaccessoires, te weten:

- staande kast in keuken X

 Sanitair

Toilet met volgende toebehoren:

- toiletborstel(houder) X

- Toiletrolhouder X

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Douche (cabine/scherm) X

- Ligbad (op pootjes) X

- Planchet X

- Toiletborstel(houder) X

- Toiletkast X

- Toiletrolhouder X

Blijft 

achter

Gaat

mee

Kan worden 
overgenomen
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LIJST VAN ZAKEN

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Screens/rolluiken/zonwering buiten X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten:

- Boiler X

Telefoonaansluiting X

Internetaansluiting X

Tuin

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Buitenverlichting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Overige tuin, te weten:

- Tuin Ornamenten X

- Houtopslag X

- Brievenbus X

- (Sier)hek X

Blijft 

achter

Gaat

mee

Kan worden 
overgenomen
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VRAGENLIJST

Vraag JA NEE

1. Bijzonderheden

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog 
andere, eventueel aanvullende notariële of onderhandse akten 
opgesteld van het pand?

X Zo ja, dan graag een kopie van de 
betreffende overeenkomst aan de 
makelaar overhandigen.

Zijn er (mondelinge) afspraken gemaakt omtrent het gebruik 
van uw grond?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over 
aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het 
gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten 
met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen etc.)

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn er ontwikkelingen in uw woonomgeving bekend welke 
voor een koper wetenswaardig 

zijn?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Hoe is de gezinssamenstelling buren links? gezin bestaande uit 2 personen

Zijn er bijzonderheden te melden over uw buren of 
woonomgeving? 

(Bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stankoverlast, omgeving etc.)

X indien ja, gelieve toe te lichten:

Heeft u mogelijk bepaalde afspraken gemaakt met bijvoorbeeld 
buren, waar een 

toekomstige eigenaar ook rekening mee dient te houden?

X indien ja, gelieve toe te lichten:

Wijken de huidige terreinafscheiding volgens u af van de 
kadastrale eigendomsgrenzen? 

(Denk hierbij ook aan een strookje grond van de gemeente dat 
u in gebruik heeft of grond van u die 

gebruikt wordt door de buren)

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting 
gebouwd op grond van de buren of andersom?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn de huidige terreinafscheidingen (bijv. een heg of schutting) 
uw eigendom of van de buren?

X Indien ja, gelieve toe te lichten: 
eigendom van verkopers

Heeft u grond van derden in gebruik? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Rusten er voor zover u bekend rechten op het perceel, zoals 
bijvoorbeeld erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, 
kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van 
wederinkoop, huurkoop, 

concurrentiebedingen?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? X

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? X Indien ja, tot wanneer?
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VRAGENLIJST

Vraag JA

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit is 
genomen tot aanwijzing van uw pand? 

a. Als rijksmonument

b. Tot beschermd stads- of dorpsgezicht

c. Gemeentelijk monument

d. Beeldbepalend pand

X

Is er sprake van ruilverkaveling? X

Is er sprake van onteigening? X

Zijn er over het pand geschillen/procedures gaande, al dan niet 
bij de rechter, huurcommissie of andere instantie? 
(Bijvoorbeeld: onteigening/kwesties met buren)

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of 
herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet 
naar behoren zijn uitgevoerd?

X

Valt uw woning onder een premie- of subsidieregeling? X

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij 
verkoop van de woning (voor een deel) kunnen worden 
teruggevorderd?

X

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 
onbewoonbaar verklaard geweest?

X

Is er bij verkoop sprake van omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld: omdat het een voormalig bedrijfsonroerend goed 
is, een woonwoning met praktijkgedeelte of omdat u pas 
ingrijpend verbouwd hebt?)

X

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld: woning, praktijk, 
winkel, opslag)

Woning

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? X

2. Gevels

Is uw pand voorzien van spouwmuren? X

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend 
vochtige plekken op de gevels?

X

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de 
gevels aanwezig?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? X Voor zover bekend zijn de gevels 
tijdens de bouw geisoleerd

Zijn de gevels ooit gereinigd? X

3. Dak(en)

Hoe oud zijn de daken? 2003

Heeft u last van daklekkages (gehad)? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

NEE
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VRAGENLIJST

Vraag JA

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de 
dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, 
beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. 
laten repareren?

X Indien ja, wanneer?

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? X Voor zover bekend is het dak tijdens 
de bouw geïsoleerd

Zijn de regenafvoeren in orde? X Indien nee, gelieve toe te lichten:

Zijn de dakgoten in orde? (Is er bijvoorbeeld sprake van 
lekkage?)

X Indien nee, gelieve toe te lichten: niet 
van toepassing voor woning

Is uw pand voorzien van een rieten dak? X Indien ja, hoe oud is het dak? 2003

Is er recentelijk onderhoud gepleegd? X Indien ja, wanneer? 2019

4. Kozijnen, ramen en deuren

Zijn de kozijnen in uw pand van hardhout? X

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatste 
geschilderd?

2018

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? X

Functioneren alle scharnieren en sloten? X

Is er sprake van isolerende beglazing? (dubbel glas, 
voorzetramen etc.)

X

Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming 
tussen het glas?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

5. Vloeren, plafonds en wanden

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht 
op de vloeren, plafonds en/of wanden?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, 
plafonds en/of wanden?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of 
beschadigingen in/aan plafonds en/of 

wanden aanwezig?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met 
afwerkingen? (Bijvoorbeeld: loszittend tegelwerk, loslatend 
behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.?)

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, 
zoals scheve, doorbuigende, krakende en/of aangetaste 
vloerdelen?

X

Is er sprake van vloerisolatie? X Indien ja, gelieve toe te lichten: 
mogelijk aanwezig; niet bekend

Is uw pand voorzien van vloerverwarming? X Indien ja, gelieve toe te lichten: 
keuken, hal, badkamer

NEE
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VRAGENLIJST

Vraag JA

6. Kelder, kruipruimte en fundering

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is er een kruipruimte onder uw woning aanwezig? X Indien ja, gelieve toe te lichten: voor 
zover bekend onder gehele woning

Is de kruipruimte toegankelijk? X

Is de kruipruimte het gehele jaar droog? X

Is er puin in deze ruimte gestort of aanwezig? X

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? X

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar 
gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

X

7. Installaties

Is er een CV-installatie aanwezig? X Nefit Ecomline HR, 2003

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 2021

Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie 
noodzakelijk?

X

Zijn er radiatoren die niet (goed) warm worden? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren 
geweest?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Hoe is uw warmwatervoorziening geregeld? Nefit Ecomline HR

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? X

Hoe oud is de elektrische bedrading? 2003

Is de elektrische installatie vernieuwd? X

Zijn u gebreken of bezwaren bekend omtrent de (technische) 
installaties? (Bijvoorbeeld: leidingen voor gas, water en 
elektriciteit, geiser, C.V., mechanische ventilatie, 

apparatuur zoals deurbel, deurtelefoon, ventilator, 
keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, 

kachels, domotica.)

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is er mechanische ventilatie toegepast? X

Is uw pand voorzien van een warmte-terugwin systeem (WTW-
systeem)? 

X

8. Sanitair en riolering

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, 
gootsteen en 

kranen?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

NEE
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VRAGENLIJST

Vraag JA NEE

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, 
gootstenen en kranen goed door?

X Indien nee, gelieve toe te lichten:

Is de woning aangesloten op het gemeenteriool? X Indien nee, gelieve toe te lichten:

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, 
stankoverlast, lekkages 

etc?

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, mestkelder, 
beerput of dergelijk nog in de grond aanwezig?

X

9. Verontreinigingen

Is de grond voor zover bekend verontreinigd? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Heeft u of is u bekend of er puin of ander afval in de grond is 
gestopt?

X

Is er een bovengrondse (propaan)gastank aanwezig? X Indien ja, gelieve toe te lichten: Er is 
een contract met Benegas voor 
levering van gas

Is er een olietank in de grond aanwezig? Of in het verleden 
geweest?

X

Is er voor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? 
(Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen 
gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien 

zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of 
Manta. Ook andere betonelementen, bijvoorbeeld balkons, 
kunnen aangetast zijn.)

X

Is u bekend of er in het pand (en/of bijgebouw) eterniet of 
asbest aanwezig is? (Eterniet zijn harde platen van ca. een halve 
centimeter dik, grijskleurig indien ongeverfd.)

X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is 
aangeschaft tussen 1955 en 1982?

X

Is er sprake van loden leidingen in de woning? X Indien ja, gelieve toe te lichten:

Is u bekend of het pand is aangetast door houtworm, boktor, 
ander ongedierte of zwam?

X

Is er sprake van ongedierte in en om de woning? (muizen, 
ratten, kakkerlakken etc.)

X

10. Bouw, verbouw/bijbouw

Wat is het bouwjaar van de woning? 2003

In welk jaar heeft u het pand betrokken? 2014

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden 
in en/of om de woning?

X
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VRAGENLIJST

Vraag JA NEE

Is er een verbouw/ nieuwbouw uitgevoerd waarvoor formeel 
toestemming nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld een 
bouwvergunning)?

X

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning?

X

Zijn er isolerende voorzieningen in het pand aangebracht? X Indien ja, gelieve toe te lichten: zie 
hiervoor; dubbel glas

11. Diversen

Voldoet uw pand aan de eisen van de nutsbedrijven? X

Is uw pand aangesloten op het waterleidingnet? X

Heeft u naast de waterleiding ook een eigen waterinstallatie? X

Heeft u kabel TV? X

Heeft u internet? X Indien ja, via: glasvezel

Heeft u een telefoonaansluiting? X

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/
energielabel? 

X

Is uw pand voorzien van zonnepanelen die uw eigendom zijn? X

Is uw pand voorzien van zonnepanelen die gehuurd worden? X

Rust er op uw perceel een verplichte schouw (schoonhouden 
van sloten) opgelegd door het waterschap?

X

Rust er op uw grond een (verhuurd) jachtrecht of zijn er andere 
(mondelinge) afspraken gemaakt omtrent het gebruikt van uw 
grond?

X

Indien er aan het door u aangeboden registergoed tevens 
landbouwgrond verbonden is. Zijn op deze percelen EU-
toeslagrechten c.q. productierechten geregistreerd?

X

Zijn er fiscale bijzonderheden? (Bijvoorbeeld: BTW, 
bouwgrondbelasting of baatbelasting)

X

12. Gebreken, bezwaren

Zijn er (met name onzichtbare) gebreken (zowel kleine als 
grote) aan uw onroerend goed bekend? (Bijvoorbeeld: houtrot, 
lekkage, houtworm, boktor, problemen met de vloeren of het 
dak, lekkende of beschadigde thermopane ruiten, etc.)

X

Zijn u gebreken of bezwaren bekend omtrent de technische 
installaties? 

(Bijvoorbeeld: leidingen voor gas, water, elektriciteit, geiser CV, 
mechanische ventilatie, apparatuur 

zoals deurbel, deurtelefoon, ventilator, keukenapparatuur, 
zonneschermen thermostaat, kachels?)

X
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VRAGENLIJST

Vraag JA

Zijn er de laatste jaren reparaties uitgevoerd/gebreken 
hersteld?

X Indien ja, gelieve toe te lichten: 
nieuwe inductiekookplaat 2020; 
nieuwe motor centraal stofzuiger 
systeem 2020

13. Vaste laten

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag roerende 
zaakbelasting?

€ 769,05, belastingjaar 2021

Wat is de WOZ-waarde? € 780.000,-, peiljaar 2021

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 369,99, jaartal 2021

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolbelasting? € 154,68, jaartal 2021

Welke voorschotbedragen betaalt u aan de nutsbedrijven: Gas: € 208 (ongeveer) per maand, 
elektra: € 103 per maand

Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast? 
(Bijvoorbeeld: keuken, Cv-ketel, etc.)

X

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent 
al betaald?

X

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, 
inritten of terreinen? 

X

Heeft u om in de straat te parkeren een parkeervergunning 
nodig?

X

14. Garantie

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of 
garantieregelingen overdraagbaar aan de koper zoals 
bijvoorbeeld op keukenapparatuur, dakbedekking, CV 
installatie, beglazing, etc.?

15. Toestemming

Is er toestemming/goedkeuring vereist voor deze verkoop van 
derden? (Bijvoorbeeld: gemeente, erfverpachter, curator of 
bewindvoerder)

X

NEE

Ondergetekende verklaart de voorgaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

 
Plaats:

Datum:

Handtekening











Voor zover bepaalde gegevens uit dit formulier direct van belang zijn voor een koper, kunnen deze worden overgenomen in de 
verkoopbrochure. Uiteraard vrijwaart deze vragenlijst een koper niet van zijn onderzoeksplicht. 
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WONEN IN DE OMGEVING 
BARNEVELD

FEITEN OVER BARNEVELD

Een oud spreekwoord zegt ‘t: zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat 

klokje herinnert aan thuis, aan dat gevoel van ergens op je gemak zijn. Dat is 

precies de spijker op z’n kop. Barneveld wil haar inwoners een comfortabele en 

veilige leefomgeving bieden. Een plek van thuis!

KIPPENDORP

Wonen in Barneveld, wat betekent 
dat eigenlijk? Wat biedt ons 
kippendorp u als inwoner? Veel 
Nederlanders kennen Barneveld 
vanuit de pluimveeteelt, die in 
Barneveld op allerlei plekken 
zichtbaar is. Vandaar de naam 
‘kippendorp’. Barneveld biedt echter 
veel meer dan alleen kippen en 
eieren…





DORPSHART


Als u iemand van buiten Barneveld 
op straat vraagt wat Barneveld 
aantrekkelijk maakt, krijgt u vaak 
hetzelfde antwoord. ‘Een dorpse 
sfeer, maar wel met stadse 
voorzieningen. Er is altijd wat te 
doen in het dorp.’ Het gezellige 
dorpshart met z’n ruime 
winkelaanbod en gezellige 
terrassen biedt voor elk wat wils! 





NOSTALGIE


Het dorpse karakter komt duidelijk 
terug in de jaarlijkse Oud Veluwse 

Markt. Op zes achtereenvolgende 
donderdagen in juli en augustus is 
het dorpshart één brok nostalgie. 
Een gezellig evenement, waar ook 
veel toeristen op afkomen. Oude 
ambachten, een gezellige markt, 
een optocht met oud-Veluwse 
klederdracht, kinderwagens, fietsen, 
speelgoed en poppen- en 
bolderwagens maken de markt 
compleet.





BALLONFIESTA


Vlakbij het centrum vindt u het 
Schaffelaarse bos, met zijn 
prachtige kasteel. Een heerlijke 
omgeving voor een wandeling! 
Datzelfde bos is met zijn Koewei het 
jaarlijkse decor voor het 
internationale Ballonfiësta. Tijdens 
dit evenement zijn prachtige 
ballonnen van over de hele wereld 
te bewonderen.




Zomaar een greep uit wat Barneveld 
te bieden heeft. Onze makelaars 
vertellen u graag meer!

- De gemeente Barneveld bestaat 
uit de dorpen Barneveld, 
Voorthuizen, Garderen, Kootwijk, 
Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, 
Achterveld en De Glind




- Het dorp Barneveld zelf heeft 
zo’n 35.000 inwoners. De totale 
gemeente heeft circa 60.000 

inwoners




- Bereikbaarheid: de gemeente ligt 
pal aan de snelwegen A1 en A30 
en heeft drie treinstations: 
Barneveld-Noord, Barneveld-
Centrum en Barneveld-Zuid.
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Uw droom-

woning gezien? 


Bezichtigen! 

BIEDING

IN ONDERHANDELING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

We maken graag een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging. 

Tijdens deze afspraak is er persoonlijke aandacht voor u én uw 

vragen. Bij een bezichtiging kunt u zich eventueel laten bijstaan 

door een aankoopmakelaar. 





Hieronder vindt u een uitleg over veelvoorkomende termen en de 

gang van zaken tijdens een koopproces.

Direct na de bezichtiging een bod 

uitbrengen?. Een bod bestaat uit een 

prijs in euro’s die u wilt betalen voor 

de woning. Daarnaast bestaat een 

bieding ook uit een opleverdatum en 

eventuele voorbehouden. Op grond 

van één van deze voorwaarden kan 

een koper de koopovereenkomst 

ontbinden. De meest voorkomende 

voorbehouden zijn: 






Voorbehoud van financiering Bij het 

maken van een voorbehoud van 

financiering geeft u aan de woning te 

kopen, mits er een financiering bij een 

hypotheekverstrekkende instelling 

verkregen wordt. Dit voorbehoud kan 

voor een periode van een nader te 

bepalen periode gelden. U kunt ook 

een voorbehoud maken voor een 

kleiner deel van de koopsom. 






Voorbehoud bouwkundige keuring 


Bij het maken van een voorbehoud 

van bouwkundige keuring werkt de 

verkoper uiteraard mee aan de 

keuring. De koper is vrij in het kiezen 

van een keurder. Er wordt wel een 

termijn afgesproken tot wanneer u 

gebruik kunt maken van dit 

voorbehoud.

kunnen er inhoudelijke afspraken 

gemaakt worden ten aanzien van de 

toestand van de woning.






Voorbehoud verkoop eigen woning


Bij het maken van een voorbehoud 

verkoop eigen woning heeft koper 


de mogelijkheid om binnen een 

afgesproken termijn zijn eigen 


woning te verkopen.





Als er geen bod is gedaan en er geen 

voorkeursrecht is gegeven aan een 

andere belangstellende, wordt uw 


bod in behandeling genomen. 


De verkoper kan overigens besluiten 

niet in te stemmen met de door u 

gestelde voorwaarden. 


Is de woning verkocht als de vraagprijs 

wordt geboden? Nee, de vraagprijs is 

een uitnodiging tot het doen van een 

bod. Pas als een bod door de verkoper 

wordt geaccepteerd, of als de bieder 

het tegenbod van de verkoper 

accepteert, is er een mondelinge 

koopovereenkomst. Na deze 

overeenstemming wordt er een 

schriftelijke koopovereenkomst 

opgesteld. 

De makelaar gaat uw bod met de

verkoper bespreken. U bent pas ‘in 

onderhandeling’ als de verkopende 

partij reageert op uw voorstel door het 

doen van een tegenbod. U bent dus 

nog niet in onderhandeling op het 

moment dat wij aangeven dat wij uw 

bieding zullen bespreken met de 

verkoper. Zodra wij in onderhandeling 

gaan met u of uw makelaar, wordt er 

onderhandeld totdat er over de prijs 

en alle voorwaarden 

overeenstemming is bereikt. Stel dat 

er meerdere partijen interesse tonen, 

dan worden zij in de gelegenheid 

gesteld om eenmalig een eindvoorstel 

neer te leggen. U wordt als eerste 

kandidaat dan ook verzocht om uw 

eindvoorstel in te dienen. U bent 

hiertoe uiteraard niet verplicht. De 

verkoper beslist uiteindelijk wie hij de 

woning gunt. Is er geen 

overeenstemming bereikt? Dan wordt 

de onderhandeling afgebroken en is 

de makelaar vrij om met andere 

partijen in onderhandeling te gaan

Wat houdt verkoop bij inschrijving in?


Wanneer er veel belangstelling is voor 

een woning, kan in overleg met de ver-

koper besloten worden om de woning 
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te verkopen via inschrijving. Dit zal de 
makelaar aangeven op het moment 
dat iemand een bod wil doen. Alle 
geïnteresseerden krijgen een gelijke 
kans en mogen voor een bepaalde 
datum/tijdstip een bod uitbrengen. 





Wordt een bod besproken met 


andere bieders?

Dit zal nooit gebeuren. Biedingen 
worden door de makelaar alleen 
besproken met de verkoper. Er wordt 
ook niet onderhandeld over biedingen. 





Moet de verkoper het hoogste 


bod accepteren?

Nee, als het hoogste bod voor de 
verkoper niet acceptabel is, kan hij 
beslissen om het niet te verkopen. Ook 
kan een verkoper bijvoorbeeld een bod 
zonder voorbehouden (voorbehoud 
van financiering, bouwkundige 
keuring, verkoop eigen woning) 
accepteren dat lager is dan een bod 
met voorbehouden.





Wanneer is er sprake van een 


overeenkomst?

Als een particulier een woning koopt 
om zelf te gaan bewonen komt er een 
koopovereenkomst tot stand als alle 
betrokken partijen de koopovereen-
komst getekend hebben. Wanneer een 
zakelijke koper of belegger een 
woning koopt, is een mondelinge 
overeenkomst al een 
koopovereenkomst.

Bijkomende kosten: kosten koper

Bij het kopen van een bestaande 
woning krijgt u meestal te maken met 
een aantal bijkomende kosten, zoals 
overdrachtsbelasting (0%, 2% of 8%) en 
notariskosten (voor onder meer het 
passeren van de akte van levering). 

De bijkomende kosten voldoet de 
koper. Aanvullend zijn er nog kosten 
die betrekking hebben op de 
financiering, zoals afsluitprovisie, 
taxatiekosten, kosten voor een 
hypotheekakte en eventueel 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
Een voordeel is dat deze financierings-
kosten over het algemeen aftrekbaar 
zijn voor de Inkomstenbelasting.





Waarborgsom of bankgarantie


Het is gebruikelijk dat een koper enige 
tijd na het tot stand komen van de 
koopovereenkomst een waarborgsom 
stort op de rekening van de notaris.

De waarborgsom bedraagt 10% van de 
overeengekomen koopsom. De 
waarborgsom wordt vaak vervangen 
door het stellen van een bankgarantie. 
Dit is een garantieverklaring van een 
Nederlandse bankinstelling. Door deze 
garantieverklaring garandeert de bank 
dat de koper zijn verplichtingen, 
voortvloeiende uit de koopakte, 

zal nakomen voor het bedrag dat 
genoemd is. Let wel: bijna alle 
notarissen rekenen momenteel een 
negatieve rente door aan de koper bij 
het storten van een waarborgsom. 

Ouderdomsclausule

Een oudere woning heeft niet alle 
(technische) kenmerken van een 
nieuwbouwwoning. Door oudere 
bouwmaterialen en andere eisen in 

de betreffende bouwperiode kan het 
zijn dat de woning bijvoorbeeld 
minder goed geïsoleerd is dan een 
moderne woning. De ouderdoms-
clausule is bedoeld om de koper van 
een oudere woning erop te wijzen 

dat hij aan een oudere woning niet 
dezelfde eisen mag stellen als aan 

een nieuwe woning. 





Niet-bewonersclausule/


eigenarenclausule

Het is mogelijk dat een verkoper niet 
(recent) in de woning gewoond heeft. 
Denk aan een erfgenaam of een 
belegger. De verkoper kan dan niet 
alles van de woning weten. Zaken 

die pas bij het bewonen aan het licht 
komen kan de verkoper dus ook 

niet melden. 

Op het moment dat de onder-
handelingen zijn afgerond en er 
overeenstemming is bereikt, worden 
de afspraken tussen de verkoper en 
koper vastgelegd in een koopovereen-
komst. Hiervoor wordt gebruikt 
gemaakt van een standaard NVM-
model koopovereenkomst. Alle 
mondelinge afspraken zijn hierin 
schriftelijk vastgelegd. Zodra alle 
partijen de koopovereenkomst 

hebben ondertekend, zal de 
koopovereenkomst naar de belendend 
notaris worden verzonden. Aan de 
hand van onder andere de 
koopovereenkomst zal de notaris 

de akte van levering opmaken.

DE KOOPOVEREENKOMST ONDERZOEKSPLICHT

De verkoper heeft een wettelijke 
meldingsplicht. Hij/zij heeft de plicht 
om eventuele gebreken te melden. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
bouwkundige staat van het pand of 

de fundering. Indien bepaalde zaken 
bij verkoper niet bekend zijn, kan een 
verkoper daar niets over melden. 

Een koper heeft een wettelijke 
onderzoeksplicht en moet zich 
inspannen om onder andere de 

staat van de woning en de 
bestemmingsplanmogelijkheden 

te onderzoeken. 

DE OVERDRACHT

Enige tijd voor de overdrachtsdatum 
ontvangt u van de notaris een 
uitnodiging voor de afwikkeling en 
ondertekening van de leveringsakte. 
Hierdoor vindt de eigendomsover-
dracht plaats. Voorafgaand aan de 
overdracht vindt er, indien gewenst, 
een inspectie plaats van de woning. 
Als er een hypotheek op de woning 
gevestigd dient te worden, wordt 
aansluitend de hypotheekakte 
gepasseerd.

Wilt u meer weten over onze 
werkwijze of heeft u een 
andere vraag? Laat het weten! 

Henk Westeneng



KUNNEN WIJ 

U HELPEN?
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met ons kantoor. De openingstijden 
van ons kantoor zijn:




Van maandag t/m vrijdag:

08.00 12.30 en 13.00 17.00

’s Avonds en op zaterdagmorgen:

Op afspraak

Uw contactpersoon is buiten kantoortijden

 (18.30-22.00 uur) op het onderstaande 

nummer(s) bereikbaar:

Jan Westeneng


06-51519541

André Blok


06-57609941

Henk Westeneng


06-24870518
Wij reageren altijd snel!

Stuur gewoon een 
Whatsapp bericht en wij 
helpen u direct.  

(0342) 415 589 

HARTELIJK WELKOM!
THORBECKELAAN 18, BARNEVELD 

BEL OF WHATSAPP: 
(0342) 415 589 

WWW.WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL

SPREEKT DE WONING U AAN?

Bekijk onze 360° foto, video en plattegronden op Funda 

om een nog betere indruk te krijgen van deze woning.

EIGEN WONING VERKOPEN?

Onze makelaars komen graag bij u langs om gratis de 

waarde van uw huidige woning te bepalen! Indien u 


dat wenst hoopt de makelaar tegelijkertijd de 


werkwijze van ons kantoor uit te leggen.

De informatie in deze brochure is met 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. 


