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Vraagprijs 
€ 339.000 k.k.

RIJKSSTRAATWEG 80 - 108



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

''Vrijstaande woning aan open vaarwater met overdekte bootstalling en uniek uitzicht''




DE WONING

U komt de woning binnen in de hal waar zich een toilet en twee vaste kasten bevinden. Een kast 
met de centrale verwarming en de groepenkast met een 'slimme meter'. Vanuit de hal komt u de 
woonkamer binnen. In de ruime woonkamer wordt uw aandacht meteen getrokken door het 
prachtige uitzicht over het water. De zithoek met een bank en twee fauteuils, een tv-meubel met 
een smart tv, een boekenkast en een ruime eettafel met 4 stoelen maken het beeld compleet.




In de woonkamer bevindt zich de open keuken. Een koelkast met vriesvakje, een combimagnetron 
en een 4-pits kookplaat met afzuigkap maken de keuken compleet. Vanuit de woonkamer kunt u 
door twee aparte schuifpuien de ruime veranda aan de waterkant betreden. Ook heeft u vanuit de 
woonkamer toegang tot de grote slaapkamer en de badkamer. Alles gelijkvloers dus zeer 
toegankelijk in geval beperkte mobiliteit dat wenselijk zou maken. 




De ruime slaapkamer biedt een comfortabel tweepersoons bed, een dubbeldeurs kledingkast en 
een dressoir met daarop een tv. Een raam naar het terras aan de zijkant van de woning en een 
schuifpui naar de veranda aan de voortuin maken de slaapkamer licht en toegankelijk. 

De lichte badkamer heeft een raam met matglas aan de voorzijde van de woning en samen met de 
luxaflex wordt inkijk voorkomen. Het verlaagde plafond heeft 6 ledspots waarmee de gehele 
badkamer goed verlicht wordt. De badkamer beschikt over een bad en een ruime inloopdouche, 
een 2e toilet, een kleine wastafel en een opbergrek met manden. De badkraan en de douchekraan 
zijn thermostaatkranen en de wastafel heeft een mengkraan. In de badkamer bevindt zich ook de 
3-standen schakelaar voor de centrale afzuiging. 




In het woongedeelte bevindt zich de open trap naar de eerste etage. Daar treft u twee even grote 
slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer nu is ingericht met een infraroodsauna en een hometrainer. 
Deze kan natuurlijk ook als derde slaapkamer worden ingericht waarmee de bruikbaarheid van de 
woning op 6 personen zou komen. De derde slaapkamer is ingericht met eenzelfde 
tweepersoonsbed en kledingkast als in de grote slaapkamer beneden. Vanuit deze slaapkamer 
heeft u een prachtig uitzicht over het water. Beide slaapkamers hebben een raam aan de zijkant 
dat geopend kan worden en grote ramen aan de kopse kanten van de woning. 






BUITEN

De woning ligt op een van de mooiste punten in het park. Vanuit de woning-, vanaf de veranda 
(10m2)-, het terras (50m2)- en de steiger (24m2), heeft u vrij uitzicht over het water. U kijkt over de 
Kuikhornstervaart meer dan 1 kilometer het Friese landschap in. In de zomer ziet u een bonte 
verzameling van de mooiste boten aan u voorbij trekken zonder dat u daar last van heeft. De ruime 
steiger biedt gelegenheid om te vissen maar ook de mogelijkheid om uw boot bij de woning aan te 
leggen. Uiteraard kan er in het schone water gezwommen worden dus is de steiger voorzien van 
een zwemtrap.




Onder de woning bevindt zich een bootstalling waar een sloep overdekt aangelegd kan worden. 
De stalling is voorzien van water en elektra. De maximale doorvaart van de bootstalling is ongeveer 
1,60m, uiteraard afhankelijk van de waterstand. Deze faciliteit is overigens uniek in het park want er 
is geen tweede woning die deze voorziening biedt. 
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Het ruime terras aan de zijkant van de woning is op het zuiden gericht. Al het benodigde meubilair 
is aanwezig; een onderhoudsvrije design zithoek van Philippe Starck, een hardhouten eettafel met 
4 kleurrijke stoelen en twee zonnebedden. Heerlijk zonnen, een boek lezen, boten kijken, koffie of 
een wijntje drinken, samen eten of barbecueën. Alles kan en niemand die het ziet want met het 
vele groen is uw privacy gewaarborgd. Behalve in de richting van het water want u blijft genieten 
van het prachtige uitzicht. 




Aan de voorzijde van de woning is de tuin afgewerkt met onderhoudsvrij roodbont grind. In het 
oog springt meteen de mooiste boom in het park; de treurberk. Na 14 jaar heeft deze sierboom een 
omvang gekregen die nieuwsgierige blikken van achterburen of voorbijgangers tegen weet te 
houden. Op de veranda een eenvoudige zitgelegenheid waar u ‘s avonds met een kop koffie van de 
ondergaande zon geniet. Ook aan de voorzijde van de woning bevindt zich de eigen ruime 
parkeergelegenheid. Zonder moeite kunnen twee auto’s hier een plaats krijgen. Of een enkele auto 
en een boottrailer. De trailer kunt u in overleg met parkbeheer ook parkeren op het algemene 
grote parkeerterrein. 




Ons rondje om de woning eindigt bij de berging naast de woning. De berging is in hetzelfde 
materiaal opgebouwd als de woning zelf; volledig onderhoudsvrij Red Cedar hout en hetzelfde 
karakteristieke rood gekleurde metalen dak. Met 7m2 ruim genoeg voor fietsen en spullen. 





HET PARK

Waterpark Zwartkruis is een kleinschalig park met 42 vrijstaande woningen. De woningen noemen 
we ‘waterpaviljoens’ en iedere woning ligt dus aan het water. Die kleinschaligheid heeft meerdere 
voordelen maar de meest gewaardeerde is ‘rust’. In het park vindt u namelijk geen tropisch 
zwembad, geen eetgelegenheden met terrassen, geen speeltuinen, geen drukke winkeltjes, geen 
ijssalon, geen …. u snapt hem al. U vindt er alleen rust en vroeg in de ochtend of laat in de avond 
een stilte zoals u die waarschijnlijk niet eerder heeft gehoord. 

Het park biedt enkele ruime vrij toegankelijke parkeerplaatsen en is vrij te betreden omdat er geen 
slagbomen zijn. Op dit moment wordt het park aan de noordkant in de oude jachthaven uitgebreid 
met een aantal nieuwe woningen. Er is reeds een nieuwe receptie gebouwd en voor wat later zijn 
er ook plannen om een restaurant in dat gedeelte van het park te vestigen. 



EXTRA INFORMATIE

Bijzonderheden

* Bouwjaar : 2008. 

* Inhoud : ca. 325 m³

* Woonoppervlak : 96 m2

* Perceel grootte : 519 m2 / incl. water

* Isolatie : volledig geïsoleerd / HR++

* Energielabel : C

* Groepenkast : 3 fase / 3*25A

* Verwarming/warm water : Remeha Avanta / 2018

* Inventaris : zeer compleet en inclusief






VvE checklist

* Inschrijving KvK : 60881208  

* Jaarlijkse vergadering : ja 

* Parkbijdrage : € 68,-- per maand 

* Reservefonds : ja 

* Onderhoudsplan park : ja

Rijksstraatweg 80 - 108, Noardburgum



KENMERKEN VAN DE WONING

Object kenmerken

Soortwoning eengezinswoning

Typewoning vrijstaande woning

Bouwjaar 2008

Permanente bewoning nee

Huidig gebruik woonruimte

Huidige bestemming recreatieve bewoning

Maten object

Aantal kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Volume 325 m³

Perceeloppervlakte 519 m²

Woonoppervlakte 96 m²

Woonkamer inclusief open keuken ca. 40 m²

 Details

Ligging object aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, 

aan vaarwater

Verwarming c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk

Isolatie volledig geisoleerd

Warm water c.v.-ketel

Berging vrijstaand hout

Kabel ja

Alarm geen alarm

Zonwering geen buiten zonwering

Tuin gegevens

Tuin zijtuin

Kwaliteit fraai aangelegd

www.wonenaanwater.nl



Overige object gegevens

Erfdienstbaarheden van rechtswege lid van de VVE (Vereniging Van 

Eigenaren) Waterpaviljoens Zwartkruis

Roerende zaken zie lijst van zaken in het Online Move-dossier

Mechanische ventilatie ja

Toilet aangesl. riolering ja

Kruipruimte

Bouwtekening beschikbaar + plattegrond bijgevoegd.

Schuur/garage vrijstaande berging

Bouwjaar cv-ketel 2018 Remeha

Eigendom cv-ketel eigendom

Kosten

Onroerend zaak belasting € 409,00

Waterschapslasten € 100,58

Rioolrechten € 161,00

Gasverbruik maandtermijn € 51,00 gas + elektra gezamenlijk

Bouwaard

Zie documentatie eigenaar, 

bijgevoegd in deze brochure.

Waterkenmerken

Oeverlengte ca. 4 m breed x 9 meter lengte, hoogte ca. 1.60 meter

Vaardiepte ca. 1.50 meter

Vaarverbinding staande mastroute

Overig ook aanlegmogelijkheid aan vlonderterras

Vaarroutes naar het noorden Lauwersoog gebied bereikbaar, naar 

het zuiden via Burgumermar gehele Friese 

merengebied toegankelijk
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EXTRA INFORMATIE

Eventuele tekeningen geven slechts globaal de situatie ter plaatse weer en aan de afmetingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. 




Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper wordt een bankgarantie/
waarborgsom verlangd. 




Er komt pas een koopovereenkomst tot stand wanneer er een door beide partijen (koper en 
verkoper) getekend contract is. 
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PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e verdieping
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PLATTEGROND berging
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KADASTRALE KAART
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te koop aangeboden 
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Verkoop informatie

Voor verdere informatie over de woning,
bezichtiging of anders, wendt u zich tot :

Makelaardij Sneek 

Oud Kerkhof 4

8601EE  Sneek

Telefoon : 0515 431 543

E-mail : info@makelaardijsneek.nl 
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☑ Overzicht
Vraagprijs € 339.000 k.k. BTW vrij

Woonoppervlakte 92 m2

Perceeloppervlakte 519 m2 Kadaster BGM02-I-2372

Grondsituatie Eigen grond Incl. water

Steiger Aan de woning 24m2

Rendement n.t.b.

Soort woning Vrijstaande recreatiewoning

Aantal personen 6

Aantal kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 2

Inventaris Inclusief 

Verhuur Mogelijk, niet verplicht

Permanente 
bewoning

Niet toegestaan

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 2008

Soort bouw Onder architectuur, 
houtskeletbouw

Fundering Gewapend beton, onderheid

Bouwlagen 2

Dakbedekking Zadeldak, metalen dakpanplaten

Gevelbekleding Red Cedar Verduurzaamd en 
gewolmaniseerd, volledig 
onderhoudsvrij

Vloerafwerking Plavuizen / Laminaat Beneden plavuizen
1e verdieping laminaat

Wandafwerking Gehele woning spuit stucwerk Geen behang

Tot plafond betegelde natte 
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ruimtes

Warm water HR Remeha Avanti Combiketel nieuw 30-05-2018

Verwarming Vloerverwarming en radiatoren

Energielabel C Rapport beschikbaar

Onderhoud buiten Uitstekend

Onderhoud binnen Uitstekend

Parkeervoorziening 2 Eigen parkeerplaatsen Bij de woning

Ligging Landelijk, aan doorgaand 
vaarwater

Verhuurorganisatie Roompot

Trefwoorden Ligging aan/op het water, ligbad, inloopdouche, ir-sauna, steiger,
2 veranda’s, overdekte bootstalling, uniek uitzicht.
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☑ Kosten / Baten

Kosten op jaarbasis in 2021

Parklasten  €   814,75 Op basis van grootte v.d. woning

Afval €    54,75 + Deel uit parkbijdrage bekostigd

Waterschapsbelasting €   100,58

Zuiveringsheffing €   179,10

OZB €   409,-- Jaar 2022

Rioolheffing meerpersoons €   107,40

Rioolheffing eigenaar €     53,40

Totaal ongeveer € 1.604,36

Baten

De baten uit eventuele verhuur van de woning zijn geheel afhankelijk van de eigen 
ondernemende plannen en inzet. Ieder bedrag hier genoemd zou geen recht doen aan 
de eigen haalbare opbrengsten. 

In waterpark Zwartkruis  wordt ongeveer de helft van de woningen door een lokale 
onderneming (GRV) via Roompot verhuurd. De verhuur - deels - zelf in handen 
nemen en eventueel diensten door de lokale organisatie uit laten voeren, is in overleg 
ook mogelijk.
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☑ Technische Gegevens
Ruwbouwtimmerwerk 

Wanden van binnen naar 
buiten

• Gipsplaat, dikte 12,5mm
• Dampremmende folie
• Houten stijl- en regelwerk
• Isolatie Isover Rc=3.0 m2K/W
• Dampdoorlatend folie gewapend
• Spijkerregels
• RVS gaas bij ventilatieopeningen
• Gevelbekleding; Red Cedar dikte 18mm

Verdiepingsvloer van onder 
naar boven

• Gipsplaat, dikte 9,5mm
• Hout regelwerk 20x50
• Houten liggers met daartussen ;
• Geluidsisolatie, Isover minerale wol, 120mm

Zadeldak van binnen naar 
buiten

• Gipsplaat 9,5mm
• Spano 12mm
• Dampremmende folie
• Houten liggers met daartussen;
• Isolatie Isover, Rc=3.0 m2K/W, systeemrol 400,   
  120mm
• Dampdoorlatend folie
• Houten regelwerk, gewolmaniseerd
• Metalen dakpan-platen

Plankieren • Alle houten delen Bankirai. 

Kozijnen, ramen en deuren

Buitenkozijnen, ramen en 
deuren

• Hardhout Meranti
• Tocht en beglazingsprofielen
• Beglazing isolerend, HR++ KOMO keur
• Ventilatieroosters, isolerend

Binnen kozijnen en deuren • Vuren bouwkwaliteit B voorgedroogd
• Deuren, opdek met kunststof toplaag
• Vensterbanken kunststof

Hang- en sluitwerk • Hang- en sluitwerk volgens politiekeurmerk
• Binnendeuren met 2 paumelles 
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Schilderwerk • In 2018 en 2019 binnen en buiten geheel geschilderd, 
behalve de buitenkozijnen boven

Gevelbekleding

Buitenwanden • Red Cedar, dik 18mm, fijn bezaagd, gewolmaniseerd 
• Bevestiging: rvs-nagels, getordeerd met kop

Dakrand en boothuis plafond • Afgewerkt met witte onderhoudsvrije en brand- 
werende Trespa platen

Goten en hemelwaterafvoer

Goot t.b.v. dakvlak • Mastgoot, zink, beugels thermisch verzinkt staal
• Afwatering in  oppervlakte water

Goot berging • Enkelvoudig uitgevoerd, PVC, afwatering in   
grindputje

Verwarming • Remeha Avanta 28c HR combiketel [nieuw 30-05-2018]

• Vloerverwarming onder de gehele begane grond

• Pomp vloerverwarming [nieuw 2020] 

• CV vulpunt met slang in halkast

• Wandradiatoren in beide slaapkamers op 1e verdieping

Afzuiging

Bedieningsschakelaar • In de badkamer, 3 standen

Afvoer • Dakdoorvoer

Afzuigpunten • Keuken, toilet in de hal, badkamer

Energie

Opname • Slimme meter

Stroomvoorziening • Krachtgroep 3x25A, laadpunt el. auto mogelijk

Thermostaat • Round Modulation Connected, online in te stellen
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Veiligheid

Rookmelders • Woonkamer, 1e etage trapgat en verplichte rookmelder
(220V) in de hal

Camera entree buiten • Netatmo, opslag online uit te lezen zonder extra kosten

Brandblusser • In de hal

Bootstalling • Plafond afgewerkt met brandvertragend plaatmateriaal.
• Waterkraan en stopcontacten

Kabeldoorvoer • Vanuit de groepenkast lopen naar de voor- en achter 
veranda’s loze elektrobuizen. Eventueel te gebruiken 
voor alarm of extra verlichting

Kabel

Aansluiting • De woning beschikt over een tv kabelaansluiting in de 
woonkamer en in de grote slaapkamer. Het Ziggo 
abonnement kan overgedragen worden.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Waterpaviljoen 108 – waterpark Zwartkruis – Noardburgum

pag. 9 van 15



☑ Inventaris

De woning wordt verkocht inclusief de gehele zeer complete inventaris, die is
afgestemd op het verblijf van 6 personen. Alles verkeerd in uitstekende- en veel in 
nieuwstaat (als reserve in opslag) . 

Woonkamer

1 Bank, 2-zits, leer + 2 losse kussentjes

2 Fauteuils, leer + 2 losse kussentjes

1 Armleuning afzetblad

1 Salontafel

1 Eettafel 

4 Eettafel stoelen +2 op slaapkamers

2 Staande leeslampen bij de bank

1 Lamp boven eettafel ledlamp

2 Plafondspots halogeen

1 Staande lamp dimbaar, basisverlichting

2 Kunstplanten

- Schalen en vazen Divers in keukenkast

1 Wandthermostaat Round Modulation Connected Online in te stellen

1 Mediameubel

1 Televisie - Samsung UE40H6410 smart tv

1 Boekenkast spelletjes, boeken, verrekijker

1 YamahaRX-V467 tuner versterker

4 Audiospeakers Magnat aan plafond in de hoeken

- Gordijnen en houten luxaflex

- Wand- en tafeldecoratie

Keuken

1 Combi-magnetron Bauknecht EMCHS 6140

1 Koel/vries combinatie Etna, ingebouwd

1 4-pits kookplaat

1 Afzuigkap

1 Senseo koffieapparaat

1 Dolce Gusto koffieapparaat

1 Filter koffieapparaat
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1 Thermoskan

1 Thermos theepot

1 Citruspers + dienblad

1 Tafelgrill

1 Broodrooster

1 Waterkoker

1 Handmixer

1 Complete pannenset + juspan

- Snijplanken

1 Broodmandje

6 Ontbijt-, diner- en soepborden

6 Soepkommen

6 Koffiemokken

6 Koffie/thee mokken met schotel

6 Eierdopjes steen

6 Dessertschaaltjes

6 Persoons- eettafelbestek

- Compleet keukenbestek

1 Afwasrek met toebehoren

6 Frisdrank-, bier-, wijn- en borrelglazen aparte glazenkast

Badkamer

1 6 etages opbergrek met 2 manden

1 Caddy - Badkamer Organiser - Hangend aluminium

3 Badmatten

1 Vloertrekker

1 Glaswisser

1 Luxaflex aluminium

Grote slaapkamer

1 Tweepersoons bed 2 lattenbodems

2 Dubbele dekbedden zomer/winter

4 Kussens Dons / bamboo

5 Sets beddengoed compleet

2 Springveer matrassen PocketV Pocketline 200 90x200cm

1 Televisie Samsung Geen smart tv
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1 Dubbele garderobekast + hangers

1 Dressoir 4-deurs kastruimte

1 Eetkamerstoel

2 Bedlampjes led

1 Wekkerradio

1 Deurstopper

- Gordijnen en vitrage

1 Luxaflex hout zijraam

- Wanddecoratie

Hal

1 Garderobekast met hangers + brandkastje

1 Zachte bezem

1 Stoffer en blik

1 Plumeau

1 Emmer met dweil

1 Deurstopper

1 Brandblusser

Slaapkamer 2 [saunakamer]

1 IR-sauna voor 2 personen

1 Fitnessfiets Kettler Giro-3 [nieuw 2019]

1 Salontafel

1 Leeslamp staand

1 Kussenkist Met de kussens voor buiten

1 Samsung snoerstofzuiger Zakloos

1 Was droogrek met knijpers

1 Kunstplant

- Wanddecoratie

- Verticale pvc lamellen en luxaflex

Slaapkamer 3

1 Tweepersoons bed 2 lattenbodems

2 Dubbele dekbedden zomer/winter

4 Kussens Dons / bamboo

5 Sets beddengoed compleet

2 Springveer matrassen PocketV Pocketline 200 90x200cm
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1 Dubbele garderobekast + hangers

1 Eetkamerstoel

2 Bedlampjes led

- Wanddecoratie

- Verticale pvc lamellen en luxaflex

Veranda straatzijde

1 Tuinbankje met tafeltje

1 Wand wasdroogrekje

1 Buitenlamp

Veranda waterkant

2 Stoelen met kussens

1 2-Persoons bankje met kussens

2 Terrastafeltjes

1 Buitenlamp

Terras

1 Zithoek van Philippe Starck Bank en 2 fauteuils

4 Grote plantenbakken Automatische bewatering

2 Tafeltjes steen

2 Zonnebeden + kussens

1 Eettafel Hardhout, dhz

4 Eettafelstoelen Kunststof

1 Grote afvalbak

Berging

2 Opbergrekken

- Reserve van al het glaswerk, servies en bestek In kunststof dozen

1 Elektrische kettingzaag

1 Bosch grastrimmer

1 Kärcher hogedrukreiniger

1 Bosch boormachine

1 Bosch decoupeerzaag

- o.a. hark, grashark, tuinslang op rol, takkenschaar, snoeischaar, 
bezems, spade, emmers en restmaterialen die gebruikt zijn in- en 
om de woning.
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☑ Opmerkingen

1. Van nagenoeg alle apparaten in de woning zijn de betreffende handleidingen 
beschikbaar. Enkele op papier en andere digitaal.

2. Het Netatmo account dat gekoppeld is aan de beveiligingscamera, wordt 
overgedragen en is daardoor direct te gebruiken.

3. Het account voor de Honeywell ‘Round Modulation Connected’ thermostaat 
wordt overgedragen en is daardoor direct te gebruiken.

4. Van het bouwproces zijn veel foto’s gemaakt. Voor latere aanpassingen aan de 
woning zou dat bruikbaar kunnen zijn. Op verzoek kan het gehele album 
gedownload worden.

5. Het huishoudelijk reglement van de VVE en het laatste vergaderverslag is op 
verzoek verkrijgbaar.

6. Het plaatsen van zonnepanelen is toegestaan. 

7. De Ziggo kabelaansluiting kan zonder kosten overgenomen worden

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Waterpaviljoen 108 – waterpark Zwartkruis – Noardburgum

pag. 14 van 15



☑ Foto
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Buurtinformatie - Tytsjerksteradiel / Noordburgum

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

51% 49% 1,3 per huishouden
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1. Verborgen gebreken.

Het is tegenwoordig in de woningmarkt een veel gehoorde opmerking: “Bij achteraf geconstateerde 

bouwkundige problemen, kunt u de verkoper aansprakelijk stellen”. Helaas voor kopers gaat deze redenering 

lang niet altijd op, want een woning wordt nog altijd verkocht met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Slechts bij grote gebreken is er een mogelijkheid dat u de verkoper daarvoor aansprakelijk kunt stellen en vaak 

moet de rechter bepalen of een probleem groot genoeg is.

In de door de makelaar opgestelde koopovereenkomst is deze regeling omschreven in het navolgende artikel 

5.1:

Artikel 5.1:

De onroerende zaak zal aan koper worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen 

van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare 

gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en 

inschrijvingen daarvan.

Dit artikel vormt de hoofdregel en is ter bescherming van verkoper. U koopt de woning dus met alle zichtbare 

en onzichtbare gebreken! Daarom is het erg moeilijk om een verkoper aansprakelijk te stellen voor een 

achteraf geconstateerd gebrek. U kunt een verkoper alleen aanspreken als u kunt aantonen dat de verkoper 

op de hoogte was van het betreffende gebrek en dit opzettelijk verzwegen heeft. Die bewijslast is natuurlijk 

niet eenvoudig en daarom is het van groot belang dat u zelf zorgvuldig de woning bekijkt!

Op dit punt bestaat echter een uitzondering, omschreven in artikel 5.3 van de koopovereenkomst:

Artikel 5.3:

De onroerende zaak zal bij eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een 

normaal gebruik.

Dit artikel is opgenomen ter bescherming van de koper. De verkoper staat hiermee in voor de afwezigheid van 

verborgen gebreken die het normaal gebruik belemmeren.

Het moet dus gaan om grote gebreken waardoor u eigenlijk het huis niet meer kunt bewonen. Als u achteraf 

een dergelijk gebrek aantreft kunt u de verkoper aansprakelijk stellen.

Indien zich achteraf een gebrek voordoet ontstaat al snel discussie: verkoper beroept zich op artikel 5.1 en 

koper op artikel 5.3. Bij een conflict kunnen wij als makelaardij onze mening geven teneinde tot een oplossing 

te komen, maar in een dergelijke situatie staat ook de makelaar voor een moeilijke keuze; wie heeft er nu 

gelijk? Komen partijen er niet uit, dan moet de rechter uitkomst bieden.

De rechter neemt in zijn beoordeling mee of een gebrek al dan niet zichtbaar was. In deze situatie heeft de 

koper een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht.
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Met andere woorden: de koper moet zelf onderzoeken wat voor hem van belang is (m.n. de bouwkundige 

toestand) en de verkoper moet mededelen wat bij hem bekend is. Door deze laatste zinsnede ontstaat vaak 

de verwarring: wist verkoper nu wel of niet van het gebrek? De bewijslast daarvan ligt bij koper. Is dit bewijs 

niet te leveren, dan is een claim richting verkoper zeer lastig en dreigt in ieder geval een kostbare procedure.

2.  Kopersbedenktijd.

Vanaf 01 september 2003 moet de aankoop van een woning schriftelijk worden vastgelegd in een


koopovereenkomst en is een mondelinge koopovereenkomst niet meer rechtsgeldig. Na ondertekening


door koper en verkoper dient koper een afschrift van de getekende koopovereenkomst te ontvangen.


Daarna heeft de koper 3 dagen bedenktijd. Indien koper binnen die termijn van de koop wenst af te zien,


dan kan dat zonder opgaaf van reden, maar het dient wel schriftelijk te gebeuren. Dit laatste wordt in de


koopovereenkomst van Wonen aan Water Makelaars aanvullend vastgelegd.

De snelheid van ondertekenen is voor beide partijen van belang:

Voor de koper:

De koper wil graag vastgelegd hebben dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Zolang een 

overeenkomst niet schriftelijk is vastgelegd, kan de verkoper formeel nog op de gemaakte afspraken 

terugkomen, want een mondelinge overeenkomst is niet meer bindend.

Voor de verkoper:

De verkoper wil natuurlijk graag zo snel mogelijk zekerheid, zodat de koop ook definitief doorgaat! Dat weet 

de verkoper pas zeker zodra de drie dagen termijn is verstreken. Op deze termijn is de Algemene 

Termijnenwet van toepassing. Dit betekent dat de drie dagen pas ingaan om 24.00 uur, op de dag dat koper 

een kopie van de door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De termijn eindigt op 

de derde dag wederom om 24.00 uur. Feestdagen tellen niet mee, van het weekeinde telt slechts 1 dag mee 

en de termijn mag niet op zaterdag of zondag eindigen (de termijn loopt dan door tot maandag 24.00 uur).

Om de snelheid van ondertekenen tussen beide partijen te bevorderen, wordt artikel 18 in de 

koopovereenkomst opgenomen als opschortende voorwaarde:

Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat beide partijen deze 

koopovereenkomst ondertekenen. Als niet uiterlijk op de 5e werkdag nadat de eerste partij ondertekend heeft 

(een kopie van ) de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst bij het notariskantoor (of 

makelaarskantoor) is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand gekomen te zijn.
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3.  Juridische informatie m.b.t. de uiteindelijk op te maken koopovereenkomst:

Indien een koopovereenkomst tot stand komt ontvangt u van Wonen aan Water Makelaars een koopcontract. 

Om misverstanden te voorkomen volgt hierbij alvast een verkort overzicht van de belangrijkste artikelen uit 

die akte die van belang kunnen zijn.

Algemeen:

De akte wordt opgesteld conform het model zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. 

Bij deze akte ontvangt u tevens een toelichting op de koopovereenkomst.

Artikel 1:

De kosten, rechten en overdrachtsbelasting komen voor rekening van de koper. Indien het een overdracht 

binnen zes maanden na een voorgaande overdracht betreft, is het mogelijk om de overdrachtsbelasting over 

de vorige koopsom terug te ontvangen. Indien deze situatie zich voordoet, dan is dat voordeel voor de 

verkoper. Voor de koper wijzigt dat dus niets in de hoogte van de kosten koper.

Artikel 2 en 3:

De datum van overdracht (die normaal gesproken ook de datum van sleuteloverhandiging is) dient onderling 

overeengekomen te worden. Er is pas sprake van een overeenkomst als partijen het ook over deze datum van 

overdracht volledig eens zijn! De koper betaalt de notaris (k.k. situatie) dus mag de koper ook bepalen welke 

notaris de overdracht verzorgt.

Artikel 4:

Verkoper verlangt vandaag de dag bijna altijd ter zekerheidsinstelling tot uitvoering van deze overeenkomst 

een waarborgsom of bankgarantie, normaal gesproken 10% van de koopsom.

Artikel 5.1:

De woning wordt overgedragen met alle erfdienstbaarheden en zichtbare en onzichtbare gebreken. Veel 

kopers denken dat bij gebreken achteraf de verkoper te allen tijde aansprakelijk kan worden gesteld. Dat is 

onjuist! Dat kan alleen als de verkoper op de hoogte was van de betreffende gebreken of als artikel 5.3 van 

toepassing is.

Artikel 5.3:

Indien u achteraf een gebrek aantreft waardoor het pand niet meer de feitelijke eigenschappen bezit die voor 

een normaal gebruik nodig zijn, dan kunt u de verkoper aansprakelijk stellen. Het moet dus gaan om grote 

gebreken waardoor u het huis eigenlijk niet meer kunt bewonen.
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Tevens moeten deze gebreken zich binnen een redelijke termijn openbaren. In de rechtspraak gesteld op 

hooguit enige maanden. Om discussie te voorkomen moet u zelf het pand ook kritisch bekijken of evt. een 

Bouwkundige inschakelen (in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst).

Artikel 5.41., 5.4.2 en 5.4.3:

In sommige gevallen kan er toch asbest in de woning verwerkt zijn, maar is dat nu niet zichtbaar en verkoper 

dus niet bekend. Verkoper verklaart dan dat de aanwezigheid van asbest hem niet bekend is, maar daarmee is 

de zaak nog niet goed geregeld. Stel dat bij een toekomstige verbouwing, na flink sloopwerk, blijkt dat er toch 

ergens asbest verwerkt is. Dit was tot nog toe niet zichtbaar en verkoper dus niet bekend. In die situatie moet 

toch duidelijk zijn wie nu verantwoordelijk is voor het opruimen, koper of verkoper. Omdat verkoper in die 

omstandigheden geen verwijten gemaakt kunnen worden, wordt de verantwoordelijkheid bij koper gelegd. 

Dit wordt gedaan door een standaardartikel in de koopovereenkomst op te nemen waarin dit risico wordt 

omschreven.

Artikel 9:

Voor beide partijen geldt als extra zekerheid dat er een boete verschuldigd is van 10 % van de koopsom als de 

overeenkomst niet nagekomen wordt. De inning van de boete kan pas plaatsvinden na een termijn van 

ingebrekestelling van 8 dagen.

Artikel 16:

Alleen indien dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt gelden ontbindende voorwaarden. Een gangbare 

voorwaarde is die voor de financiering. Normaal gesproken wordt daarvoor een termijn gehanteerd van 6 

weken. Om een ontbinding in te kunnen roepen, dient aangetoond te worden dat minimaal 2 geldverstrekkers 

niet bereid zijn om, tegen normaal gebruikelijke condities, een hypotheek te verstrekken.

Artikel 17:

3 dagen bedenktijd.

Artikel 18:

Dit artikel dwingt beide partijen om vlot de overeenkomst te ondertekenen. Uiterlijk op de vijfde werkdag na 

ondertekening van de eerste partij moet de tweede hebben getekend, anders wordt de overeenkomst geacht 

niet te zijn ontstaan.

Energielabel

Bij de verkoop, verhuur en opleveringen van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het label dient 

door verkoper of verhuurder overhandigd te worden bij oplevering (nieuwbouw), transport (levering 

bestaande kopwoning) en verhuur. Bij niet naleving kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een 

boete opleggen.
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Extra artikelen:

Bijzondere afspraken worden vastgelegd in aanvullende artikelen. Dit kan per overeenkomst verschillen.

4. Na de bezichtiging.

Indien het object dat u heeft bezichtigd niet aan uw wensen voldoet, zou u dat dan willen laten weten? Onze 

opdrachtgever zal de informatie omtrent de situatie m.b.t. de verkoop van zijn woning zeker waarderen. Ook 

als u besluit om geen verdere stappen te ondernemen. Een telefoontje naar ons kantoor is voldoende.
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De makelaar als poortwachter







Het is u wellicht opgevallen dat wij veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 

makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit 

de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht. 







Waarom vragen wij wat we vragen? 



Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze 

klanten identificeren en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij 

zaken doen. 





Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te 

maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van 

terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen we dit vast.







Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden? 


We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag 

zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van 

het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen 

dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen. Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze 

verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten 

plaatsvinden. 







MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties)


Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een 

vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële 

verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden. 





Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is 

dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 





Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

TEL. 0566-652402 | info@wonenaanwater.nl 
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