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Geachte belangstellende,
Allereerst hartelijk dank voor de door u getoonde interesse in deze woning.
Wij informeren u graag uitgebreid over dit object en hopen dat deze brochure een groot deel
van uw vragen beantwoordt. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft dan vernemen wij dat
uiteraard graag.
In deze brochure treft u o.a. een uitgebreide pandpresentatie, diverse foto’s, de informatielijst,
de roerende zakenlijst, kadastrale gegevens en plattegronden van de woning.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet!
Met vriendelijke groet,

Team Van der Hoek makelaardij:
Inge Siemons, Jan Peter van den Brink, Ursela Engbersen
Sylvia Keijzer en Robin van den Brink

Op een van de beste zichtlocaties van Harderwijk staat deze unieke en karakteristieke villa
met kantoor-praktijkruimte, tuinhuis, serre en twee opritten gelegen op een royaal perceel van
793 m² met rondom een tuin met veel privacy. Deze bijzonder sfeervolle woning met veel
mogelijkheden is centraal gelegen ten opzichte van uitvalswegen, NS station, scholen,
streekziekenhuis, zwembad, sportfaciliteiten, winkels en op loopafstand van de gezellige
binnenstad van Harderwijk. Het woonhuis beschikt over een ruime woon-/eetkamer met open
haard en moderne keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken met pantry,
wasmachine/drogeraansluiting, kastenwand en cv ketel. Op de eerste verdieping bevindt zich
een grote hal met 4 slaapkamers waarvan 2 met balkon, een met pantry en een met wastafel.
Deze verdieping beschikt over veel vaste kasten, een moderne badkamer en apart nog een 2e
doucheruimte met toilet.
Via een vaste trap bereikt u de enorme zolder op de 2e verdieping waar nu een eenvoudige
kamer is, maar waar veel mogelijkheden zijn tot uitbreiding met een of meerdere slaapkamers.
De praktijk-/kantoorruimte heeft buitenlangs een eigen oprit en eigen ingang maar is ook
binnendoor bereikbaar. Deze ruimte beschikt over een entree, ontvangst/wachtruimte en grote
kamer met prachtige schouw met tegelplateau, pantry met koelkast en airconditioning en
modern sanitair (2016).
De bestemming van het geheel kan wonen zijn, maar biedt talloze extra mogelijkheden zoals
kantoor of praktijk aan huis. Er kan ook kantoor- of praktijkruimte bijgebouwd worden. Ook
is het pand uitstekend geschikt voor een groot gezin, mantelzorg, bed en breakfast en…
Woonoppervlakte (inclusief kantoor-/praktijkruimte) circa 300 m². Inhoud circa 960 m³.
Bouwjaar 1935.
Indeling woning
Begane grond:
Entree, hal met toegang tot modern toilet (2015), deur naar kelder, meterkast en toegang naar
woon-/eetkamer met openhaard, serre, moderne keuken (2011) met oven, koelkast,
vaatwasser en grote inductiekookplaat. Aansluitend de ruime bijkeuken met pantry,
kastenwand, wasmachine/droger en de cv installatie.
Kantoor/praktijkruimte:
Aparte entree, wachtruimte in serre, ontvangstbalie, nieuw sanitair/toilet (2016), huiselijke
kantoorruimte met prachtige schouw en pantry met koelkast. En is dus ook binnendoor
bereikbaar.
1e etage: grote hal, 4 slaapkamers waarvan 2 met een fijn balkon, veel vaste kasten en
wastafels, een badkamer met ligbad en wastafel (2015) en 2e badkamer met een stortdouche
en toilet (2015).
2e etage: vaste trap naar een grote zolder met veel mogelijkheden voor het realiseren van
meerdere ruimtes. Nu bevindt zich daar een extra kamer.
Tuin: de villa wordt voor en achter omringd door een heerlijke tuin met sfeerverlichting
De achtertuin met meerdere terrassen, zonneschermen en een tuinhuis met overkapping ligt op
het zuid-oosten. Door de ligging van de terrassen is er zowel van de ochtend- als de avondzon
te genieten. De achtertuin biedt volledige privacy en is een groene oase van rust. De
robotgrasmaaier zorgt voor een zorgeloos gazon.
De huidige bewoners nemen na ruim 42 jaar! met moeite afscheid van dit heerlijke huis. Het

is voor hen te groot geworden
Bijzondere punten van dit pand.
-centraal gelegen op uitstekende zichtlocatie met 2 eigen opritten, een eigen oplaadpunt voor
elektrische auto en vrije parkeermogelijkheden voor de deur;
-Karakteristieke en sfeervolle woning (1935);
-Sfeervolle woonkamer met openhaard, eetkamer en serre waarvan het dak automatisch
geopend kan worden zodat van deze tuinkamer door het openen van de wanden een extra
terras gecreëerd wordt;
- 4 slaapkamers op 1e etage, 2 balkons en 2 badkamers;
-grote tuin, vernieuwd in 2016, met sfeerverlichting en tuinhuis met overkapping en
automatische robotgrasmaaier;
-mogelijkheden tot kantoor/praktijk/werkruimte aan huis, dan wel dubbele bewoning,
mantelzorg, bed en breakfast. Uitbreiding/uitbouw in de tuin mogelijk;
-huis is elektronisch beveiligd;
-inhoud van maar liefst circa 960 m³;
-woonoppervlakte circa 300 m².

Aanvullende foto's Verkeersweg 29 te Harderwijk

Informatielijst
Betreft: Verkeersweg 29, 3842 LD Harderwijk.
Op grond van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek heeft de verkoper een informatieplicht aan
de (aspirant-)koper. Het is daarom van groot belang dat deze informatielijst door de verkoper
nauwkeurig wordt ingevuld
1. Bijzonderheden
Ja/nee Opmerkingen
Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt
Ja/nee
verkregen nog andere, eventuele aanvullende
notariële of onderhandse akten opgesteld met
betrekking tot het perceel?
Zijn er voor zover u bekend mondelinge of
Ja/nee
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)
Wijken de huidige terreinafscheidingen
Ja/nee
volgens u af van de kadastrale
eigendomsgrenzen?
(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de
gemeente die u in gebruik heeft, of grond van
u die gebruikt wordt door de buren).
Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of Ja/nee
schutting gebouwd op grond van de buren of
andersom?
Rusten er voor zover u weet rechten op het
Ja/nee Zie eigendomsbewijs (ter inzage bij de
perceel, zoals erfpacht, opstalrecht,
makelaar)
vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,
kwalitatieve rechten of verplichtingen,
kettingbedingen, voorkeursrechten,
optierechten, rechten van wederinkoop,
huurkoop, concurrentiebedingen etc.?
(bijv. recht van overpad, 1e recht van koop
verstrekt aan derden, lopende geschillen,
afspraken met betrekking tot gebruik van
grond aan of van derden, verhuur,
optiebedingen, etc).
Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van
Ja/nee
toepassing?
Is er een anti-speculatiebeding van toepassing Ja/nee
op de woning?
Is er sprake van een beschermd stads- of
Ja/nee
dorpgezicht?
Is er sprake van een gemeentelijk of
Ja/nee
rijksmonument?
Is er sprake van een beeldbepalend object?
Ja/nee
Is er sprake van ruilverkaveling?
Ja/nee
Is er sprake van onteigening?
Ja/nee

Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk
verhuurd of bij anderen in gebruik?
Is er bezwaar gemaakt tegen de
waardebeschikking WOZ?
Zijn er door de overheid of nutsbedrijven
verbeteringen of herstellingen voorgeschreven
of aangekondigd die nog niet naar behoren
zijn uitgevoerd?
Zijn er in het verleden subsidies of premies
verstrekt die bij verkoop van de woning voor
een deel kunnen worden teruggevorderd?
Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het
verleden ooit onbewoonbaar verklaard
geweest?
Is er bij verkoop sprake van een
omzetbelastingheffing?
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig
bedrijfs-onroerendgoed is, of een woon huis
met praktijkgedeelte, of omdat u pas
ingrijpend verbouwd hebt)
2. Onderhoud
Welke zichtbare of onzichtbare gebreken
(zowel kleine als grote) aan uw onroerend
goed zijn u bekend (boktor, houtrot, lekkage,
houtworm, problemen met de vloeren of het
dak)?
Zijn er de laatste jaren reparaties uitgevoerd/
gebreken hersteld?
Zo ja, welke?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Opmerkingen
Geen bijzondere gebreken bekend.

Ja/nee

- In 2010 nieuwe dakpannen
- In 2016 de tuin achter vernieuwd
- In 2016 het toilet op de begane grond
vernieuwd.
- In 2016 de badkamer met ligbad
vernieuwd.
- In 2015 de badkamer met douche
vernieuwd.
Het schilderwerk wordt jaarlijks
bijgewerkt.
In 2015 is alles aan de buitenzijde
geschilderd.

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

Zijn alle sleutels van de buitendeuren
aanwezig (inclusief garagedeur)?
Is er sprake van isolerende beglazing?
Is er bij isolerende beglazing sprake van
condensvorming tussen het glas?
Is er sprake van vloerisolatie?
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de
fundering?
Is de kruipruimte toegankelijk en waar zit het
kruipluik?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Gedeeltelijk.

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

In de woonkamer.

Is er een cv-installatie aanwezig en zo ja,
welk type cv-ketel is het en hoe oud is deze en
wanneer is er voor het laatst onderhoud aan de
cv-ketel gepleegd?
In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige
schoorsteenkanalen/
rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?
Is de electrische installatie vernieuwd en zo ja,
wanneer?
Zijn u gebreken bekend aan de technische
installaties en zo ja, welke?
Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche,
bad, toiletten, gootstenen en kranen en zo ja,
welke?
Lopen de afvoeren van wastafels, douche,
bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door
en zo nee, welke niet?
Is de woning aangesloten op het
gemeentelijke riool?
Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering,
zoals breuken, stankoverlast, lekkages etc. en
zo ja, welke?
Is er een andere voorziening zoals een
septictank, beerput of dergelijke aanwezig?
Wat is het bouwjaar van de woning?
Zijn er asbesthoudende materialen in de
woning aanwezig en zo ja, welke en waar?
Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet
vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en
1982?
Is de grond voor zover bekend verontreinigd
en zo ja, is er een onderzoeksrapport?
Is er voor zover bekend een olietank aanwezig
en zo ja, is deze gesaneerd/ verwijderd?
Is er sprake van overlast door ongedierte in en
om de woning (muizen, ratten, kakkerlakken
etc?
Is de woning aangetast door houtworm,
boktor, ander ongedierte of zwam en zo ja, is
deze aantasting al eens behandeld en wanneer
en door welk bedrijf?
Zijn er verbouwingen of uitbreidingen
uitgevoerd zonder bouwvergunning?
Bent u in het bezit van een
energieprestatiecertificaat en zo ja, welk
label?
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag
onroerende zaakbelasting?
Wat is de WOZ-waarde en van welk peiljaar
is deze?

Ja/nee

Nefit combiketel 2007. (excellent)
Het laatste onderhoud is gepleegd op 25
januari 2018.
In het voorjaar van 2018.

Ja/nee

Wel in de loop van jaren aantal malen
aangepast.

Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

1935
Bij verkoper niet bekend.

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

€ 720,95
€ 584.000,-- (belastingjaar 2018,
waardepeildatum 01-01-2017)

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag
waterschapslasten en van welk belastingjaar
was deze aanslag?
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag
rioolrecht en van welk belastingjaar was deze
aanslag?
Wat is u maandelijkse voorschotbedrag voor:
- Gas
- Electra
- Water
Zijn er leasecontracten (bijv. keuken,
kozijnen, cv-ketel etc.) en zo ja, welke en hoe
lang lopen deze contracten nog?
Heeft u om in de straat te parkeren een
parkeervergunning nodig en zo ja, wat zijn de
kosten voor de parkeervergunning per jaar?

Niet bekend.
€ 154,-- (2018)

€ 282,85
€ 165,60
Circa € 40,--.
Ja/nee

Ja/nee

Zijn er lopende onderhoudscontracten
en/of garantieregelingen overdraagbaar
aan de koper zoals dakbedekking, cvinstallatie, dubbele beglazing, GIWgarantie etc en zo ja, welke?

Ja/nee

3. Vereniging van Eigenaren
Is er sprake van een appartementsrecht,
erfpachtrecht of een lidmatschapsrecht in een
VvE?
Wat zijn de bijkomende kosten en is er sprake
van een éénmalige verplichting? (bijvoorbeeld
bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren,
servicekosten, erfpachtcanon)
Zijn alle verschuldigde bedragen door u
betaald?
Hoe is de financiële positie van de
Vereniging?
Heeft de Vereniging van eigenaren in de
toekomst belangrijke uitgaven te verwachten?
Is er sprake van een regelmatige vergadering
van de Vereniging van Eigenaren?
Is er een meerjarenonderhoudsbegroting
aanwezig (MJOB)?
Is er een (gezamenlijke) opstalverzekering
voor het gebouw?

Ja/nee
Ja/nee

Is/zijn u verder nog informatie
bijzonderheden bekend die voor een koper
van belang kan/kunnen zijn?

Ja/nee

Opmerkingen

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

De bestemming van het geheel is wonen,
een gedeelte van het perceel heeft de
bestemming kantoor en/of praktijkruimte.
Er kan nog kantoor-/praktijkruimte worden
bijgebouwd.

ENKELE BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Informatieplicht\onderzoeksplicht
Deze informatielijst is in de eerste plaats bedoeld om eventuele gegadigden voor het
onderhavige perceel in kennis te stellen van aan de verkoper bekende onzichtbare gebreken.
In veel gevallen zullen er mogelijk ook zichtbare gebreken of andere bijzonderheden gemeld
zijn. Dit dient zuiver te worden beschouwd als extra informatie, welke uitsluitend is bedoeld om
vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. In geen geval kan daaruit de conclusie worden
getrokken dat het object voor 100% in orde is. De koper heeft een eigen verantwoordelijkheid
op grond van zijn onderzoeksplicht. Hij mag er niet klakkeloos van uit gaan dat de verkoper
verantwoordelijk is voor een optimale conditie van het pand. Gegadigden voor het object hebben
de mogelijkheid het pand te laten inspecteren door een door hen aan te wijzen deskundige
(bijvoorbeeld een eigen makelaar of een bouwkundige).
Waarborgsom\bankgarantie
Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient de koper uiterlijk drie weken na
de mondelinge koop een waarborgsom te storten of een bankgarantie te stellen bij de notaris ter
grootte van 10% (tien procent) van de overeengekomen koopsom.
Model koopovereenkomst en tot stand komen van de overeenkomst
De koopovereenkomst zal schriftelijk worden vastgesteld in Model koopovereenkomst (model
2014) van de NVM, een blanco exemplaar is bij ons kantoor ter inzage.
De koopovereenkomst komt pas tot stand zodra de koopakte door zowel koper als verkoper is
ondertekend.
Notariskeuze koper
De keuze voor de notaris is voorbehouden aan de koper, echter met de volgende restricties:
1. De meerkosten die een door de koper geselecteerde notaris in rekening brengt voor het
doorhalen van de hypotheek van de verkoper (royementsakte) ten opzichte van het gangbare
bedrag voor het doorhalen van de hypotheek van de verkoper van € 175,-- inclusief BTW en
kadasterkosten (per door te halen hypotheek met een maximum van 2 doorhalingen) komen voor
rekening van koper.
2. Indien de notaris andere ongebruikelijke kosten (administratiekosten, dossierkosten etc.) aan
verkoper doorberekent, komen deze ook voor rekening van de koper.
3. Indien koper op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst nog geen keuze
heeft gemaakt voor een notaris, dan wordt de notariskeuze open gelaten. Koper dient echter
binnen uiterlijk 7 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan de makelaar van
de verkoper kenbaar te maken bij welke notaris de akte van levering gepasseerd dient te
worden. Indien koper niet binnen 7 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst de
notariskeuze aan de makelaar van de verkoper kenbaar heeft gemaakt, kiest verkoper een
notaris. De notariskosten blijven ook in dit geval voor rekening van koper.
4. Bij een notariskeuze buiten de straal van 10 kilometer zal de makelaar de inspectie van de
woning en de meterstanden opname verzorgen, maar niet bij de overdracht aanwezig zijn.

Lijst van zaken
Juridische Dienst NVM
Betreffende het
perceel

Verkeersweg 29
3842 LD Harderwijk

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms
niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is?
Blijft
Kan worden
Gaat mee overgenomen
NVT
achter
Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
- Robotmaaier Robowow
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails/gordijnen/vitrages
- rolgordijnen
- - losse horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer/laminaat
- plavuizen
Warmtevoorziening, te weten:
- cv-ketel

Blijft
achter
- boiler
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
- Voorzetramen wachtkamer
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- oven
- inductie kookplaat
- vaatwasser
- koelkast
- tweede en derde koelkast
Keukenaccessoires
- Diepvries
- Wasdroger
Verlichting, te weten:
- inbouw
- opbouw
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- legplanken
- Praktijk balie
- Boekenkast hal + verlichting
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
- vaste toiletaccessoires
Badkameraccessoires
- vaste badkameraccessoires

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Blijft
achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overige
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen:
Overige zaken, te weten:
- Veranda/serre
- Kledingkast slaapkamer
- Kluis in de bijkeuken
- Tuinladder
- New motion, oplader auto
Opmerkingen

NVT

Deze kadastrale kaart is niet op schaal, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Alles onder één dak?
Bent u starter op de woningmarkt? Of stroomt u door van een huidige koopwoning
naar een nieuwe koopwoning? Voor een deskundig en goed hypotheekadvies kunt u
terecht bij onze Erkend Hypothecair planner Marco Landwaard.
Hij adviseert en begeleidt u, met ondersteuning van Linda van de Vrugt en Dinie
Waaijenberg, in het gehele traject voor de best passende hypotheek. Neem daarom
vandaag nog contact met ons op voor het maken van een afspraak en bel 0341-411999.
Tevens kunt u bij ons terecht voor al uw verzekeringen. Van der Hoek Verzekeringen is
al meer dan 65 jaar actief als tussenpersoon in verzekeringen. Onze adviseurs bezitten de
deskundigheid om u te helpen bij het maken van een gedegen analyse van uw
verzekeringspakket.
Onze doelstelling is om voor iedere individu of bedrijf een pakket verzekeringen op maat
te maken. Aangezien wij met bijna alle verzekeringsmaatschappijen samenwerken kunnen
wij bovendien de verschillende producten met elkaar vergelijken op prijs en kwaliteit. U
kunt bij ons terecht voor al uw schadeverzekeringen, maar ook voor levensverzekeringen.
Ook bij eventuele schade hebben wij specialisten in huis waaraan u de behandeling volledig
kunt overlaten.
Laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen. Daag ons uit en bel voor een afspraak:
0341-411990!

Team Van der Hoek Verzekeringen & Hypotheken: Dinie Waaijenberg, Sharon Lubbersen,
Marco Landwaard en Linda van de Vrugt.

