
 

 

Ambtmanstraat 9 –  Tiel 
 (voormalig "Hoogenboom" pand) 

 
TIJDELIJK STERK IN PRIJS VERLAAGD! 

Voor de snelle beslisser, die uiterlijk op 31 

maart 2020 een onvoorwaardelijke 

koopovereenkomst ondertekent, is er 
thans DE gelegenheid om dit unieke pand 

tegen een zeer aantrekkelijke prijs te 

kopen. 

 

HEER EN MEESTER. Dat vertaalt zo’n 
beetje de sfeer waarin dit prachtige, 

patriciërshuis zich hult. Zowel het ex- als 

interieur van dit aanbod, geven blijk van een 

authentieke- en hoogwaardige afwerking. Dit 

herenhuis werd tot 1994 decennia lang 

bewoond door chirurg Dr. Hoogenboom en zijn 
vrouw en is door de huidige eigenaar met stijl 

en zorg gerenoveerd, waarbij veel van het oude 

is gerestaureerd dan wel vervangen door, of 

gecombineerd met hedendaags comfort. De in 

Lodewijk XVI-stijl uitgevoerde decoraties aan 
de voorgevel zijn grotendeels bewaard 

gebleven. Die combinatie maakt het mogelijk 

over een keurig onderhouden  en vooral ook 

volumineus herenhuis te spreken. U beschikt 

hier over een zee van ruimte. De symmetrische 

voorgevel bepaalt voor een groot deel de 
plattegrond van het huis: de centrale gang in 

het midden met links en rechts ruime en hoge 

vertrekken met veel licht. Aan de achterzijde 

van het huis treft u een veranda en terras aan 

en aansluitend de zonnige landschapstuin.  

Deze ruime tuin met aansluiting op het park 

is heel bijzonder en vraagt om nadere 
kennismaking.   Voor stadse begrippen is deze 

tuin ruim, het uitzicht  en de aansluiting op 

de openbare stadstuin is heel bijzonder.  De 

sfeer van dit huis laat zich moeilijk 

omschrijven, die moet u zelf ervaren!  

Tiel ligt in de Betuwe, ingeklemd tussen de 
rivieren de Waal, de Linge en het Amsterdam-

Rijnkanaal. De mascotte van de stad, Flipje 

Tiel, verwijst naar al het Betuws fruit wat in 

en rondom Tiel geoogst en verwerkt wordt.  De 

stad behoort vanwege z’n strategische ligging 
tot een van de oudste (handels)steden van 

Nederland. In de oude binnenstad herinneren 

verscheidene monumenten aan een rijk 

verleden, zoals de Sint-Maartenskerk, de 

Waterpoort met Groote Sociëteit, het 

Gerechtsgebouw, de voormalige sociëteit 
Bellevue. Het Ambtmanshuis maakt, samen 

met de door Karel Georg Zocher ontworpen 

Ambtmanstuin, deel uit van het 

stadhuiscomplex en het ongeveer even oude 

Gotische huis aan de Weerstraat.    Via de A15 
zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en 

ntwerpen normaliter binnen het uur 

bereikbaar.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linge_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Rijnkanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Rijnkanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maartenskerk_(Tiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterpoort_(Tiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bellevue_(Tiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtmanshuis
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Beknopte gegevens: 

Soort woonhuis    :   patriciërshuis met aangebouwde "dienstwoning":  

Bouwjaar     :   laat 18e eeuw (vermoedelijk 1773)  

     gedurende 2005/2006 ingrijpend gerestaureerd 

 

Gebruiksoppervlakte woonhuis  :   ca.   613 m² 

Inhoud  woonhuis     :   ca. 3035 m³  

Perceeloppervlakte                    :          785 m² 

 

Aantal kamers    :   8 

Aantal slaapkamers    :   6 

 
Indeling                                            :  begane grond: hal,  4 vertrekken met schouwen, toegang tot 

veranda en terras, gang, keuken en kelder.  
  tussen verdieping: 2 toiletten en “meidenkamer” 
  eerste verdieping: overloop, 4 vertrekken met schouwen 

overloop met toegang tot voormalige lift (buiten gebruik) en 

overloop met aan twee zijden toegang tot 2e verdieping. 
tweede verdieping: 2 open zolders en voormalige liftkamer 

(buiten gebruik) 

 
Tuin                                                 :  openbare beschermde landschapstuin (ontwerp van 

tuinarchitect K.G. Zocher), gesitueerd op het zuiden.  

Ligging                                             :   midden in de stad Tiel, op één van de meest aantrekkelijke 

                                                            locaties in het centrum 

Parkeren     :   parkeren kan op eigen terrein, aan voorzijde met 2 auto’s  

Bijzonderheden                                :    status Rijksmonument 

Vraagprijs                                       :   € 850.000,00 k.k. 
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Indeling begane grond: 

  

Hal: 

via de statige, dubbele, toegangsdeuren, met authentieke trekbel en bovenlicht, treedt u 
het patriciërshuis binnen.  De centrale hal, welke het hart van het pand vormt, heeft een 

T-splitsing richting het imposante trappenhuis naar de eerste verdieping. De hal geeft 
toegang tot de vier kamers op de begane grond en tot de gang richting de keuken en 

kelder. Aan het einde van de gang geeft een dubbele openslaande deur rechtstreeks 
toegang tot de achtertuin. 

Vloerafwerking:  marmeren tegels. 
Wandafwerking: marmeren lambrisering en pleisterwerk. 

Plafondafwerking: pleisterwerk met ornamenten. 

Afmetingen: ca. 13.60 x 2.30 m. 
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Kamer 1: 

vertrek aan de linkervoorzijde van het pand. Zoals voor meerdere vertrekken in dit pand 

geldt, is het gebruik van het vertrek naar eigen believen en behoeften te kiezen. De hoge 
ramen, voorzien met een roedeverdeling en prachtige binnenluiken en vensterbanken,  

geven de kamer voldoende lichtinval.  
Vloerafwerking: houten 

(visgraat) parket.  
Wandafwerking: lambrisering 

en pleisterwerk 
Plafondafwerking: 

pleisterwerk met ornamenten 
Vloeroppervlakte: ca. 26 m2. 
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Kamer 2: 

in vroeger dagen, moet dit vertrek de salon geweest zijn. Wanneer u deze kamer 
binnentreedt, valt meteen op hoe “rijk” er vroeger werd gebouwd. De prachtige marmeren 
schouw met open haard, de ramen met roede-verdeling en binnenluiken, de 

paneeldeuren en paneelwanden en bovenal de schuifdeuren met houtsierwerk naar de 
achterkamer-en-suite. Het geeft een heerlijk sfeergevoel met een modern woonbeleven. 

Vloerafwerking: tapijt 
Wandafwerking: houten 

lambrisering en pleisterwerk 
Plafondafwerking: 

pleisterwerk met prachtige 
ornamenten  

Vloeroppervlakte: ca . 41 m2. 
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Kamer 3: 

de schuifdeuren brengen u vervolgens 

in de achterkamer, welke overigens ook 

rechtstreeks vanuit de gang te betreden 

is. Ook deze ruimte beschikt wederom 

over een prachtige marmeren schouw. 

Bijzonder zijn de schuifdeuren welke 

toegang geven tot de serre/veranda en 

de achtertuin. Met twee vaste kasten. 

Vloerafwerking: tapijt 
Wandafwerking:  pleisterwerk 

Plafondafwerking: pleisterwerk met 
ornamenten 

Vloeroppervlakte: ca. 31 m2 
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Kamer 4: 

vertrek aan de linkerachterzijde van het pand. Ook dit vertrek beschikt over een schouw, 

ditmaal een moderne variant. Prachtige, authentieke, schuifdeuren geven toegang tot het 
terras.   

Vloerafwerking:  tapijt 
Wandafwerking: pleisterwerk 

Plafondafwerking: pleisterwerk met 

ornamenten 

Vloeroppervlakte: ca. 32 m2 
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Gang: 

deze gang vormt de doorgang naar de keuken. Tevens geeft dit vertrek toegang tot de 

kelder, de meterkast en een vaste kast.   
Vloerafwerking:  marmeren plavuizen 

Wandafwerking: pleisterwerk 
Plafondafwerking: pleisterwerk 

Vloeroppervlakte: ca. 18 m2 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kelder: 

ruime kelder, ca. 1.74 m1 hoog. Beide c.v.-ketels zijn geïnstalleerd in de kelder.   
Vloerafwerking: rode estriken 

Wandafwerking: pleisterwerk 
Plafondafwerking: houten balken en houten delen 

Afmetingen: ca. 5.85 x 5.45 m. 
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Keuken: 
 
bij het binnentreden vallen de schouw en het balkenplafond op. De moderne 

keukenunit bestaat uit een rechte (wand)unit, voorzien van een vaatwasmachine, 
combi-oven/magnetron en een 

koel-/vrieskast. Er is een vaste 
kast en een deur geeft toegang tot 

de tuin. Verder heeft u via een 2e 
verdiepingstrap toegang tot de 

meidenkamer en de 2e overloop. 
Vloerafwerking:  

keramische plavuizen 
Wandafwerking:  

pleisterwerk en houten delen 
Plafondafwerking:  

houten kraaldelen met houten 
balken  

Vloeroppervlakte: ca. 27 m2. 
  

  



 

12 | P a g i n a  

 

Toiletruimten: 
 
wanneer u de trap naar de eerste verdieping neemt, heeft u op het tussenbordes toegang 

tot 2 ruime toiletruimtes. Beiden hebben een voorportaal waarin een fonteintje is 
geplaatst en beiden zijn voorzien van klassiek toilet met stortbak en fonteintje. Er is 

zowel mechanische- als natuurlijke ventilatie.  
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Indeling eerste verdieping: 

Overloop1  : 

de imposante houten trappartij met smeedijzeren balustrade en een tussenbordes brengt 
u naar de eerste etage. Een ruime overloop geeft toegang tot alle vertrekken op deze 

verdieping. 
Vloerafwerking: tapijt 

Wandafwerking: pleisterwerk 
Plafondafwerking: pleisterwerk met sierlijsten en een prachtig glas-in-lood raam voor 

extra daglichttoetreding 
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Kamer 5: 

deze kamer heeft hoge ramen, voorzien 

van roedeverdeling, die zicht geven op de 

voorgelegen straat. Het vertrek wordt 

gesierd door een mooie natuurstenen 

schouw.  

Vloerafwerking: tapijt 
Wandafwerking: pleisterwerk 

Plafondafwerking: pleisterwerk met 
sierlijsten 

Vloeroppervlakte: ca. 27 m2. 
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Kamer 6: 

vertrek aan de rechtervoorzijde van het pand. Ook dit vertrek beschikt over een schouw, 

ditmaal een natuurstenen uitvoering.  
Vloerafwerking:  tapijt. 

Wandafwerking: pleisterwerk. 
Plafondafwerking: pleisterwerk met 

sierlijsten. 

Vloeroppervlakte: ca. 30 m2 
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Kamer 7: 

vertrek aan de rechterachterzijde van het pand. Met natuurstenen schouw.  

Vloerafwerking:  tapijt. 
Wandafwerking: pleisterwerk. 

Plafondafwerking: pleisterwerk met 

ornamenten. 

Vloeroppervlakte: ca. 34 m2 
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Kamer 8: 

dit vertrek is gelegen aan de linkerachterzijde van het pand. Ook hier staat een mooie 

natuurstenen schouw. Twee schuifdeuren geven toegang tot het balkon.  Het balkon is 
afgewerkt met een gietijzeren balustrade en een authentiek afdak. Vanaf deze kamer is 

tevens een toegangsdeur tot de 2e overloop.  
Vloerafwerking:  tapijt. 

Wandafwerking: pleisterwerk. 
Plafondafwerking: pleisterwerk met 

ornamenten. 

Vloeroppervlakte: ca. 32 m2 
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Overloop 2 : 

 

Vanuit slaapkamer 8 is de 2e overloop bereikbaar die toegang geeft tot de orignele trap 
naar de tweede verdieping, twee inbouwkasten, de authentieke liftschacht met originele 

kooi (ca 1920!) en tot de trap naar de meidenkamer.  
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Meidenkamer 9: 

vroeger was dit de kamer waar de dienstmeisjes zich ophielden. Via een afgescheiden 

overloop konden ze dan snel naar hun mevrouw gaan wanneer die hen nodig had. De 
trap leidt tevens rechtstreeks naar de keuken, het was de dienstmeisjes namelijk niet 

toegestaan de hoofdtrap te gebruiken. Twee dakvensters zorgen voor daglichttoetreding. 
Vloerafwerking: houtvezelplaat. 

Wandafwerking: pleisterwerk. 
Plafondafwerking: houten 

sporen met underlayment-
plaat  

Vloeroppervlakte: ca . 26 m2. 
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Overloop 3 : 

 

ooit is dit een wasruimte geweest, getuige de authentieke hoekfontein die we hier 
aantreffen. De huidige eigenaar heeft hier een tweede open houten trap naar de tweede 

verdieping gerealiseerd.  
Vloerafwerking: tapijt. 

Wandafwerking: 
pleisterwerk. 

Plafondafwerking: 
pleisterwerk.  
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Indeling tweede verdieping: 

Zolder 1: 

de houten trap, met 
tussenbordes, brengt u 

naar de tweede etage. Deze 
verdieping bestaat uit 2 

open zolders en de 
bijzondere (buiten gebruik 

gestelde) liftinstallatie. 
Meerdere dakvensters 

geven daglicht en de 
prachtige dakspanten 

maken deze zolder een 
beleving op zich. Via enkele 

treden heeft u toegang tot 
de tweede zolder.  

 
 

 
 

  



 

22 | P a g i n a  

 

 

 

Zolder 2: 

Deze zolder doet dienst als bergzolder, mede door de houten spanten die de ruimte steeds 

in compartimenten verdelen. Ook hier zorgen dakvensters voor daglicht.  
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Bijzonderheden: 

 Bouwwijze woonhuis:                                                                                              

het woonhuis is traditioneel gebouwd. 
De gevels zijn vervaardigd van steens 

metselwerk en aan binnenzijde geheel 
voorzien van voorzetwanden. Het 

zadeldak is met pannen gedekt, het 
platte dak is met zink gedekt; 

 
 Isolatie:  

het dak is aan buitenzijde nageïsoleerd. 
Er is dubbel glas toegepast in de 

gerenoveerde gebouwdelen (keuken en 
zolder); 

 
 Nutsvoorzieningen:  

er zijn zelfstandige aansluitingen op  
water-, gas- en elektraleidingen, 
telefoon  alsmede op het gemeente-

riool; 
 

 Installaties:                                            
verwarming wordt verzorgd door twee 

centrale verwarmingsinstallaties  
(bouwjaar c.v.-combiketels: 2017 en 

2014); 
 

 Woonhuis is een beschermd 
monument: 

het betreft hier een beschermd rijks-

monument in het kader van de 

Monumentenwet, geregistreerd onder 

nummer 35554. Hierdoor kunnen 

onder bepaalde omstandigheden, 

subsidies en/of bijdragen in de kosten 

in de vorm van laagrentende leningen 

voor onderhoud en restauratie worden 

verkregen. Bijgaand aantal belangrijke 

instanties m.b.t. informatie over 

monumenten: 

 Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed, tel.: 033-4217421 

 Stichting Nationaal 

Restauratiefonds, Hoevelaken, 

tel.: 033-253 94 39 

 Stichting Federatie 

Monumentenwacht Nederland, 

Amersfoort,  

tel.: 033-4790770; 

 
 Waarborgsom: 

in de koopakte zal een waarborgsom of 
bankgarantie ten bedrage van 10% van 

de koopsom worden gesteld, te voldoen 
door koper binnen 6 weken na het 

ondertekenen  van de koop-
overeenkomst;    

 
 Bijzonderheden:                                                

 in de koopakte en in de akte van 
levering wordt een zogeheten 

ouderdomsclausule opgenomen 

woordelijk luidend als volgt: “het 
betreft hier een ouder pand, hetgeen 
betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden 
aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
objecten. Verkoper staat niet in voor 
het geheel of ten dele ontbreken van 
één of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en 
bijzonder gebruik en anderszins niet 
beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst. Dit alles is voor 
rekening en risico van koper”.                          
Om meer inzicht te geven in de 
bouwtechnische staat heeft  

Monumentenwacht Gelderland een 
inspectierapport opgesteld wat  op 

verzoek aan u wordt overhandigd of 
opgestuurd. U krijgt uiteraard tevens 

gelegenheid om zelf onderzoek naar 
het object te (laten) doen; 

 

 onderhavig kadastraal perceel is 

belast met een kwalitatieve 
gedoogplicht jegens gemeente Tiel, 

welke middels een kettingbeding in de 
koopakte en in de akte van levering 

wordt opgenomen. Op verzoek kan de 
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omschrijving van de gedoogplicht aan 

aspirant koper worden overhandigd;  
 

 in de voortuin van het perceel ligt een 
(buiten gebruik gestelde) onder-

grondse tank voor het opslaan van 
vloeistoffen. De tank is geleegd en 

schoongemaakt in 1993 door een 
erkend saneringsbedrijf, welk bedrijf 

daarvan een certificaat heeft 
afgegeven; tevens is een verkennend 

bodemonderzoeksrapport (1995) 
aanwezig waaruit blijkt, dat "geen 

nader onderzoek nodig is en het object 
geschikt wordt geacht voor toekomstig 

gebruik";   
 

 onderhavig kadastraal perceel is 
belast met een kwalitatieve 

verplichting jegens gemeente Tiel, 
welke middels een kettingbeding in de 

koopakte en in de akte van levering 
wordt opgenomen, inhoudende dat 

het partijen (eigenaar onderhavige 
onroerende zaak dan wel diens 

huurders/gebruikers en gemeente 
Tiel) thans niet is toegestaan om de 

erfgrens in de tuin (aan zuidzijde) op 
enigerlei wijze- bij voorbeeld door het 

plaatsen van een afscheiding of 
afrastering- zichtbaar te maken. Op 

verzoek kan de omschrijving van deze 
kwalitatieve verplichting aan aspirant 

koper worden overhandigd. 
Verkoper is bereid -indien gewenst- 

om zich voor rekening en risico van 
koper in te spannen om medewerking 

van gemeente Tiel te krijgen voor het 
plaatsen van een afscheiding in de 

achtertuin, op het moment dat het 

object weer als woning in gebruik 
wordt genomen. 

 
 Overdrachtsbelasting: 

aangezien het pand momenteel in 
gebruik is als kantoorruimte bestaat 

de kans dat de bij eigendoms-
overdracht betrokken notaris 6% 

overdrachtsbelasting heft in plaats van 
2% (ingeval van een woonhuis). Koper 

doet er verstandig aan tevoren af te 
stemmen welke overdrachtsbelastings-

tarief door de door koper te kiezen 
notaris zal worden gehanteerd;  

 
 Algemeen: 

 voor informatie over de gemeente Tiel 
kunt u kijken  www.tiel.nl. Hier vindt 

u ondermeer informatie over 
scholen, (sport)verenigingen, 

kerkgenootschappen, etc.;  

 centraal gelegen op korte reisafstand 

van de oprit autosnelweg A15 
Arnhem - Rotterdam (ca. 10 

autominuten);                                      

 voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met ons kantoor: 
Hofstaete Makelaardij o.z. 

Gamerschestraat 49 
5301 AR Zaltbommel 

T : 0416-671700 
F : 0416-693536 

E : info@hofstaetemakelaardij.nl 
W: www.hofstaetemakelaardij.nl 

 
 

 
 

mailto:info@hofstaetemakelaardij.nl
http://www.hofstaetemakelaardij.nl/


 

 

 Foto-impressie van de tuin en het uitzicht 
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Vertrekindeling patriciërshuis gelegen aan 

Ambtmanstraat 9 te Tiel  

 

Begane grond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(maten en verhoudingen kunnen afwijken van de werkelijkheid) 
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Vertrekindeling patriciërshuis gelegen aan 

Ambtmanstraat 9 te Tiel  

 

Eerste verdieping 
(maten en verhoudingen kunnen afwijken van de werkelijkheid) 
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Uittreksel van de kadastrale kaart 
perceel gelegen aan Ambtmanstraat 9 te Tiel     

Kadastrale gemeente: Tiel 
Sectie: E 

Nummers: 4134  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze kaart is niet aan schaal gebonden. 

 
De door Hofstaete Makelaardij o.g. verstrekte informatie dient uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot 

nadere informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. Aan 

onvolkomenheden in de vermelde gegevens en schaal kunnen geen rechten worden ontleend. 
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LIJST VAN ZAKEN blijft gaat mee   kan worden/is*)    niet van 
 achter    overgenomen   toepassing 
Buiten 
-  tuinaanleg/(sier-)bestrating/ 

   beplanting/erfafscheiding ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  vijver zonder vijverpomp ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  buitenlantaarns ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  tuinverlichting ☒ ☐  ☐   ☐  

-  buitenberging ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  vlaggenmast ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  voet van droogmolen ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  antenne ☐ ☐  ☐   ☒  

-  brievenbus ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  (voordeur)bel ☒ ☐  ☐   ☐ 
Veiligheid    

-  veiligheidssloten ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  alarminstallatie ☒ ☐  ☐   ☐ 
Zonwering 

-  rolluiken/zonwering buiten ☐ ☐  ☐   ☒  

-  zonwering binnen ☒ ☐  ☐   ☐ 
Jaloezieën/lamellen 

-  begane grond ☒ ☐  ☐   ☐  

-  eerste verdieping ☒ ☐  ☐   ☐  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Gordijnrails 

 - begane grond ☒ ☐  ☐   ☐  

-  eerste verdieping ☒ ☐  ☐   ☐  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Gordijnen 

-  begane grond ☒  ☐  ☐   ☐  

-  eerste verdieping ☒ ☐  ☐   ☐  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Rolgordijnen 

-  begane grond ☒  ☐  ☐   ☐  

-  eerste verdieping ☒ ☐  ☐   ☐  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Vitrage 

-  begane grond ☒ ☐  ☐   ☐  

-  eerste verdieping ☒ ☐  ☐   ☐  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Losse horren/rolhorren 

-  begane grond ☐ ☐  ☐   ☒  

-  eerste verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Vloerbedekking/pvc 

-  begane grond ☒ ☐  ☐   ☐  
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-  eerste verdieping  ☒ ☐  ☐   ☐  

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒  
Parketvloer/Laminaat 

-  begane grond ☒ ☐  ☐   ☐  

-  eerste verdieping ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  tweede verdieping ☐ ☐  ☐   ☒ 
Warmwatervoorziening/CV 

-  gasgeiser ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  c.v. met toebehoren ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  klokthermostaat ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  close-in boiler ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  kachel ☐ ☐  ☐   ☒ 
Keuken: 
-  keukenblok met bovenkasten 

   inclusief verlichting ☒ ☐  ☐   ☐ 
-  keuken (inbouw)apparatuur  

      gaskookplaat/inductie/keramisch          ☐ ☐   ☐   ☒ 

      oven ☒ ☐   ☐   ☐ 

      magnetron ☒ ☐  ☐   ☐ 

      vaatwasmachine ☒ ☐  ☐   ☐ 

      koelkast ☒ ☐  ☐   ☐ 

      vrieskast ☒ ☐  ☐   ☐ 

      afzuigkap ☐ ☐  ☐   ☒ 

      tafel, stoelen, lampen ☒ ☐  ☐   ☐ 
Verlichting: 

-  inbouwverlichting/dimmers ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  opbouwverlichting ☒ ☐  ☐   ☐ 
Sanitaire voorzieningen: 
-  toiletaccessoires (toiletrolhouder, 

    toiletbril, spiegel etc.) ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  badkamer meubel ☐ ☐  ☐   ☒ 
-  badkameraccessoires  

   (spiegel) ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  sauna met/zonder toebehoren ☐ ☐  ☐   ☒ 
Telefoon: 

-  (huis)telefoontoestellen ☐ ☐  ☐   ☒ 

-  telefooninstallatie merk:…… ☐ ☐  ☐   ☒ 
Kasten/Planken: 

-  boeken-/legplanken ☒ ☐  ☐   ☐ 

-  losse kasten ☒ ☐  ☐   ☐ 
Overig: 
-  zaken die geen eigendom van de 
   verkoper zijn maar waarvan even- 
   tuele lease, huur of huurkoop- 

  contracten, zijn over te nemen      ☐         ☐   ☐   ☒ 



 

  

 
Voor alle duidelijkheid: 
 
Baten en lasten:  

de notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle 
zakelijke baten en lasten van het gekochte. De lopende 
baten en lasten worden, op de datum van het notarieel 
transport, naar rato verrekend voor het resterende deel 

van het lopende jaar, met uitzondering van de 
onroerende-zaakbelasting wegens feitelijk gebruik.  
 
Bedenktijd: 

wanneer u als consument een woning of appartement 
koopt, heeft u drie dagen bedenktijd om te beslissen of u 
de koop door wilt laten gaan. Deze bedenktijd vloeit bijna 
in alle gevallen voort uit de wet, deze mag niet worden 

ingekort. Wel mogen partijen een langere bedenktijd 
afspreken. Deze periode van bezinning geldt uitsluitend 
voor de koper. Uiteraard kunnen partijen onderling 
overeenkomen dat ook de verkoper bedenktijd krijgt. De 

bedenktijd gaat in om 00.00 uur van de dag die volgt  op 
de dag dat de koper een kopie van de door beide partijen 
ondertekende koopovereenkomst  heeft ontvangen. 
Hiervoor zal een gedateerd ontvangstbewijs worden 

gevraagd, welke de koper moet ondertekenen, zodat 
duidelijk is dat deze een kopie van de akte heeft 
ontvangen. 
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met 
de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo 
nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen 

voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag zijn.   
 
Betaling koopsom:  

de betaling van de koopsom zal plaatsvinden bij de 
notariële overdracht. 
 
Bieding: 

een bedrag wat door een koopkandidaat wordt geboden 
met daarbij behorende ontbindende voorwaarden, 
roerende zaken en datum van eigendomsoverdracht c.q. 
oplevering. 

 
Documentatie:  
deze documentatie is met zorg samengesteld. Voor de 

juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel 
in grote mate afhankelijk van derden. Aan 
onvolkomenheden in de vermelde gegevens en schaal 
kunnen geen rechten worden ontleend.  

De door Hofstaete Makelaardij o.z. verstrekte informatie 
dient uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot 
nadere informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een 
bod. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.  

 
Financiering:  
de ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig 
voor een periode van ca. 3 weken na datum van aangaan 

van de overeenkomst. Wij gaan er van uit dat de 
koopkandidaat zich vooraf heeft laten informeren omtrent 
zijn financiële mogelijkheden. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Koopakte:  
tenzij anders vermeld zal de koopakte worden opgemaakt 
door Hofstaete Makelaardij o.z. conform de 

modelkoopakte, opgesteld door de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars in onroerende zaken en 
vastgoeddeskundigen (NVM), de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis. 

 
Kosten koper:  
de kosten die een koper krijgt bij de aankoop, te weten: 
overdrachtsbelasting 6%, kadastrale kosten, kosten voor 

registratie van de koopakte en notariskosten voor de akte 
van levering. In geval van een benodigde hypotheek 
worden vernoemde kosten vermeerderd met de 
financieringskosten (afsluitprovisie bij de bank, 

taxatiekosten en notariskosten voor de hypotheekakte). 
 
Lijst van (on)roerende zaken: 
bij aankoop wordt de staat van oplevering in de regel 

vastgesteld middels een lijst van (on)roerende zaken 
behorende bij de koopakte. Voor zover aan deze 
documentatie een lijst van (on)roerende zaken is 
toegevoegd, is deze onder voorbehoud van tussentijdse 

wijzigingen. 
 
Notaris:  
volgens keuze van de koper (tenzij anders vermeld). 

 
Onderzoeksplicht koper: 
ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper van de woning 

een meldingsplicht heeft, vermeldt het Burgerlijk Wetboek 
ook de onderzoeksplicht van de koper! Dit houdt in dat 
ook de koper zijn eigen verantwoordelijkheid c.q. 
onderzoeksplicht heeft voor onder andere datgene, wat 

voor hem of haar belangrijk is bij de aankoop. 
Dit geldt ook voor eventuele verbouwings(on)-mogelijk-
heden, restauraties, vergunningen e,.d. maar ook inzake 
alle milieutechnische aangelegenheden! 

 
Oplevering:  
Oplevering in huidige staat, "as-is, where-is" met zeer 

beperkte garanties vanuit verkoper.  Oplevering in de staat 

waarin de onroerende zaak zich tijdens het tot stand 
komen van de overeenkomst bevindt met alle daarbij 

behorende rechten en aanspraken, zichtbare en 
onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij 
niet bekend) heersende-/ lijdende erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en 

inschrijvingen daarvan. 
 
Optie: 
een toezegging die een verkopend makelaar in overleg met 

de verkoper 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 zal in de tussentijd niet met een andere 
partij in onderhandeling gaan. De belangstellende koper 
kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in 
zijn financiering of gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende 
makelaar beslissen zelf of er in een 
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden 
gedaan. 

 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
Ouderdomsclausule:   
indien het  een oudere woning betreft, betekent dit dat de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij 
de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat 
verkoper niet in voor gebreken aan vloeren, leidingen van 
elektriciteit, water, gas, de riolering en de afwezigheid van 

doorslaand of optrekkend vocht. Wij nodigen de 
koopkandidaat uit ook zelf onderzoek naar de staat van 
onderhoud van het gehele object te (laten) doen.  
 

Overeenkomst:  
er is sprake van overeenkomst wanneer de schriftelijk 
koopovereenkomst door koper en verkoper is 
ondertekend, waarvan een afschrift aan de koper wordt 

overhandigd en gedurende de wettelijke bedenktijd door 
koper niet wordt opgezegd. Alvorens er een schriftelijke 
koopovereenkomst wordt opgesteld, zijn koper en 
verkoper het mondeling eens geworden over de 

belangrijkste zaken; dit zijn de koopprijs, de datum van 
eigendomsoverdracht c.q. oplevering, ontbindende 
voorwaarden en roerende zaken. 
 

Reactie: 
de verkoper en wij waarderen het zeer wanneer u binnen 
enkele dagen uw reactie over de woning die u bezichtigd 

heeft aan ons doorgeeft. Ook wanneer u verder geen 
interesse heeft. 
 
Tekeningen:  

eventuele bijgevoegde plattegronden/ tekeningen zijn 
indicatief. 
 
Vraagprijs: 

een vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een 
bod. 
 
Waarborgsom:  

tot zekerheid  voor de nakoming van de verplichtingen van 
de kopende partij dient de koper binnen 6 weken na het 
ondertekenen van de koopovereenkomst een waarborgsom 
te storten bij de betrokken notaris ten bedrage van 10% 

van de koopsom. De uiterlijke datum hiervoor wordt 
vastgesteld in de koopakte. Hierachter zit de gedachte: 
boter bij de vis, ofwel de zekerheid dat de koper aan zijn 
verplichtingen zal voldoen. Deze waarborgsom wordt 

tijdens de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op 
de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper ook 
een schriftelijke bankgarantie stellen, die binnen de 
vermelde termijn moet zijn gesteld in handen van de 

notaris, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is. 


