TE KOOP

Mockstraat 15 C, Maastricht
Bouwjaar
Woon opp.
Perceel opp.
Inhoud
Vraagprijs

: 1994
: 85 m2
:: 250 m3
: € 220.000,- k.k.

www.pooters-makelaardij.nl

info@pooters-makelaardij.nl

043-3627674

Omschrijving
Modern twee slaapkamer appartement gelegen in het complex 'Europahave' te ''Scharn'',
voorzien van een ruime woonkamer, open keuken, badkamer, twee slaapkamers, balkon,
parkeerplek in parkeergarage en lift.
Indeling
Souterrain:
In onderliggende beveiligde parkeergarage bevindt zich de privé parkeerplek dichtbij het
trappenhuis/lift. Daarnaast is ook hier de privé berging gesitueerd.
Begane grond:
Gezamenlijke entree, brievenbussen, bellentableau, trappenhuis en lift.
Twee verdieping:
Entree/hal (9 m²) geeft toegang tot overige ruimtes. De ruime woonkamer (39 m²) beschikt
over een parketvloer en geniet van veel lichtinval middels de grote raampartijen.
Aangrenzend bevindt zich de open keuken (7 m²). Deze beschikt over de volgende
apparatuur; afzuigkap, 5 pits keramische kookplaat, oven, dubbele spoelbak, vaatwasser en
koelkast met vriesvak. Tevens is ook de witgoedaansluiting in de keuken. Vanuit de
woonkamer is het balkon (7 m²) met uitzicht op de binnentuin te bereiken.
De twee slaapkamers zijn gelegen aan de straat zijde en zijn respectievelijk 16 en 9 m² groot.
De moderne betegelde badkamer beschikt over een ligbad met stortdouche, dubbele
wastafel en verwarmde spiegel. Het separaat toilet beschikt over een fonteintje.
Extra informatie:
- Het balkon is voorzien van een zonnescherm
- De Cv-ketel is eigendom (bouwjaar 2009)
- De badkamer beschikt over een mechanische afzuiging
- Vve- bijdrage: €137,76 appartement en €16,14 parkeerplaats
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Aanvullende informatie:
Het appartement is gelegen in een mooi, verzorgd complex in de geliefde wijk ''Heer".
Diverse winkelvoorzieningen alsmede de autosnelweg zijn in de directe nabijheid.
Ter bescherming van de belangen van zowel koper als verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld
dat een koopovereenkomst met betrekking tot deze onroerende zaak eerst dan tot stand
komt nadat koper en verkoper de koopovereenkomst hebben getekend
("schriftelijkheidsvereiste").De termijn die wordt opgenomen voor eventuele
(overeengekomen) ontbindende voorwaarden (bv. Financiering) is in de regel 4 tot 6 weken
na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten)
verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen
over de staat van onderhoud.
Bovenstaande vrijblijvende informatie is door Pooters Makelaardij met de nodige
zorgvuldigheid samengesteld. Echter aanvaard Pooters Makelaardij geen enkele
aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen
daarvan. Oppervlakten en maten zijn indicatief.
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Kenmerken
Wijk
Soort
Type appartement
Woonoppervlakte
Inhoud
Aantal slaapkamers
Staat
Etage
Bouwjaar

: Heer
: appartement
: portiekflat
: 85 m²
: 250 mᶟ
: 2 slaapkamer(s)
: goed
: tweede etage
: 1994

Afmetingen en voorzieningen
Afmeting woonkamer
Afmeting eetkamer
Afmeting hal
Afmeting keuken
Keuken apparatuur

Afmeting badkamer
Badkamer voorzieningen
Afmeting toilet
Toilet voorzieningen
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Opbergruimte
Parkeergelegenheid
Buitenruimte
Verwarming
C.V.-combi (warmwaterdeel)

: 39 m²
: 9 m²
: 9 m²
: 7 m²
: dubbele spoelbak, 5 pits kookplaat,
keramisch, oven, koelkast hoog model met
vriesvak, vaatwasser, afzuigkap
: 4 m²
: dubbele wastafel, ligbad met douche
: 1 m²
: toilet, fonteintje
: 16 m²
: 9 m²
: 4 m²
: parkeerplaats (binnen)
: balkon, patio/binnenplaats
: privé-hoogrendementsketel
: Ja
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Foto’s
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Plattegrond
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Meest gestelde vragen
1.

Wanneer ben ik in onderhandeling ?

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper
reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar
uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de
verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

2.
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld
wordt ?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast
wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te
zijn. Indien van toepassing zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals
dat heet, ‘onder bod’ is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van de biedingen.
Dit zou tot overbieden kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien u
wenst een bod uit te brengen.

3.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen ?

Het antwoord is ja. De vraagprijs c.q. de genoteerde prijs is alleen een uitnodiging tot het doen van
een bod. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de koper
een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt
het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het
biedings proces, kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de
koper om zijn bod weer te verlagen.

4.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied ?

Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs
biedt, doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat
hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

5.

Mag de makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen ?

Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel
belangstellenden dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende
makelaar , natuurlijk in overleg met de verkoper, besluiten de lopende onderhandelingen af te
breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen
na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld een inschrijfprocedure. Alle bieders hebben
dan gelijke kans om een hoogste
( uiterste) bod uit te brengen. Vraag bij uw makelaar naar de te
volgen procedure.
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6.

Wat is een optie ?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een
koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al eens over de
voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de
aankoop van een nieuwbouw woning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al
bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis
van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper,
tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal
in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan. Een ‘optie ‘kunt u niet eisen; de
verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde
toezeggingen worden gedaan.

7.
Als ik de 1e ben die belt voor een bezichtiging, als ik de 1e ben die de woning bezichtigt
of als ik de 1e ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met
mij in onderhandeling gaan ?
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper
de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren.
Het is verstandig, als u serieus belangstelling heeft, de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan
veel teleurstelling voorkomen.

8.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper ‘?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt ‘ aan de overdracht van de
woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de
leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om
zijn woning te verkopen , dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor zijn dienst (
makelaarscourtage ). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet
dat van de koper. Het kan daarom voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.
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Aankoopbegeleiding
Bij de zoektocht naar de juiste woning kunnen wij 2 pakketvormen aanbieden. Wij maken graag een
afspraak om jouw wensten te bespreken.

Basispakket:
• Begeleiding tijdens de tweede bezichtiging van de woning die jij op het oog hebt
• We verzorgen bouwkundig advies aan jou als koper
• We verzorgen de onderzoeksplicht
• We bespreken de onderhandelingsruimte en voorwaarden met de verkopende partij
• We bespreken een eventuele bieding met jouw als koper
• We begeleiden en verzorgen desgewenst de onderhandeling
• We controleren de verkoopakte, plaatsen en bespreken eventuele opmerkingen
• We adviseren bij de keuze van een notaris en vragen een offerte aan
• We verzorgen de inspectie van de woning en de overdracht
• We zijn aanwezig tijdens de overdracht bij de notaris
Voor de aankoopkosten van dit pakket geldt een vast bedrag van € 950,- incl. btw

All-in pakket:
• Begeleiding tijdens de bezichtiging van de woning die jij op het oog hebt
• We verzorgen bouwkundig advies aan jou als koper
• We verzorgen de onderzoeksplicht
• We bespreken de onderhandelingsruimte en voorwaarden met de verkopende partij
• We bespreken een eventuele bieding met jouw als koper
• We begeleiden en verzorgen desgewenst de onderhandeling
• We controleren de verkoopakte, plaatsen en bespreken eventuele opmerkingen
• We adviseren bij de keuze van een notaris en vragen een offerte aan
• We verzorgen de inspectie van de woning en de overdracht
• We zijn aanwezig tijdens de overdracht bij de notaris
• Een taxatie met NWWI validatie voor het verkrijgen van een financiering uitgevoerd door
een erkend en onafhankelijk register-taxateur
• Een visuele bouwtechnische keuring uitgevoerd door een onafhankelijke specialist
• Een vergunningscheck bij de gemeente
• Controle bij het bestemmingsplan
Voor de aankoopkosten van dit pakket geldt een vast bedrag van € 2450,- incl. btw
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.pooters-makelaardij.nl of u kunt
contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
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