TE KOOP

Gasthuis 3 – 65 Bemelen
Bouwjaar
Woon opp.
Inhoud
Perceelopp
Vraagprijs

: 2000
: 61 m2
: 238 m3
: 289 m2
: € 198.000,- k.k.

www.pooters-makelaardij.nl

info@pooters-makelaardij.nl

043-3030698

Omschrijving
Indeling:
Op het recreatiepark ''Resort Mooi Bemelen'' gelegen, gemeubileerde bungalow voorzien van een
woonkamer met veel lichtinval, open keuken, 3 slaapkamers, badkamer en privé parkeerplek. Het
park omringd zich met vele recreatiemogelijkheden en is voorzien van een zwembad en speeltuin.

Begane grond:
Entree/hal (4 m²) met separaat toilet met fonteintje geeft toegang tot de overige vertrekken. De
woonkamer (19m²) met airco geniet van veel licht inval middels de grote raampartijen en schuifpui
die eveneens toegang geeft tot het terras. Aangrezend aan de woonkamer bevindt zich de open
keuken (11 m²) deze beschikt over een 5 pits gasfornuis, combi oven, vaatwasser, spoelbak,
afzuigkap en koelkast met vriezer. Tevens is ook de cv-ketel in de keuken gesitueerd. De 3
slaapkamers beschikken over een oppervlakte van respectievelijk, 8, 8 en 4 m². De slaapkamer 1 en 2
beschikken over een tweepersoonsbed en een inbouwkast. Slaapkamer 3 is voorzien van een
stapelbed. De badkamer (4 m²) beschikt over een dubbele wastafel, toilet en inloopdouche.
Middels een grote schuifpui in de woonkamer is het terras te bereiken. Het terras, Zuid - West
gesitueerd, geniet de hele dag door van veel zon.

Extra informatie:
- Geheel voorzien van kunststof kozijnen met HR++ beglazing
- Informatie over parkvoorzieningen en kosten op aanvraag
- Bungalow wordt gemeubileerd aangeboden. Meubels en inrichting zijn zo goed als nieuw
- Cv-ketel is eigendom (bouwjaar 2017)
- Bewezen gezond exploitatiemodel bij verhuur

Algemene informatie:
De bungalow is gelegen op het recreatiepark ''Resort Mooi Bemelen''. De bungalow is in 2017
gebouwd tijdens fase 1 van het park. Inmiddels zijn er ook plannen voor fase 2. Hierbij is onder
andere ook een zwembad gerealiseerd. Resort Mooi Bemelen is gelegen in het dorp Bemelen
bovenop het plateau van de Bemelenberg. Mooie fiets- en wandelrouten zijn ruim aanwezig.
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 binnen 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.

Kenmerken
Soort
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal slaapkamers
Staat
Warmteisolatie
Verdieping
Bouwjaar

: bungalow
: 61 m²
: 289 m²
: 238 mᶟ
: 3 slaapkamer(s)
: goed
: goed
: niet van toepassing
: 2017

Afmetingen en voorzieningen
Afmeting woonkamer
Afmeting hal
Afmeting keuken
Keuken apparatuur
Afmeting badkamer
Badkamer voorzieningen
Afmeting toilet
Toilet voorzieningen
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Parkeergelegenheid
Buitenruimte
Afmeting buitenruimte
Verwarming
C.V.-combi (warmwaterdeel)

: 19 m²
: 4 m²
: 11 m²
: 5 pits kookplaat, gas, combi magnetron, koelkast hoog
model, vriezer, vaatwasser, afzuigkap
: 4 m²
: toilet, dubbele wastafel, inloop douche
: 1 m²
: toilet, fonteintje
: 8 m²
: 8 m²
: 4 m²
: vrij parkeren, oprit
: tuin, terras
: 216 m²
: privé-hoogrendementsketel
: Ja

Foto’s

Plattegrond

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.

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.

Aankoopbegeleiding
Bij de zoektocht naar de juiste woning kunnen wij 2 pakketvormen aanbieden. Wij maken graag een
afspraak om jouw wensten te bespreken.
Basispakket:
Als u kiest voor het basispakket zullen wij het volgende voor u verzorgen:
• Begeleiding tijdens de bezichtiging van de woning
• Bouwkundig advies
• Het uitvoeren van de onderzoeksplicht
• Bespreken van de onderhandelingsruimte en voorwaarden met de verkopende partij
• Uitbrengen van een bod na overleg
• Uitvoering van de onderhandeling
• Controleren van de koopovereenkomst
• Advies bij de keuze voor de notaris en het aanvragen van een offerte
• Begeleiding tijdens de eindinspectie voor de overdracht
• Begeleiding tijdens de overdracht
De vaste kosten van dit basispakket bedragen € 1250,- incl. btw
All-in-pakket:
Als u kiest voor het all-in-pakket zullen wij het volgende voor u verzorgen:
• Begeleiding tijdens de bezichtiging van de woning
• Bouwkundig advies
• Het uitvoeren van de onderzoeksplicht
• Controle van het bestemmingsplan
• Bespreken van de onderhandelingsruimte en voorwaarden met de verkopende partij
• Uitbrengen van een bod na overleg
• Uitvoering van de onderhandeling
• Controleren van de koopovereenkomst
• Een taxatie met NWWI validatie voor het verkrijgen van een financiering, uitgevoerd door
een erkend en onafhankelijk register-taxateur
• Begeleiding gedurende deze taxatie
• Een visuele bouwtechnische keuring, uitgevoerd door een onafhankelijke bouwkundige
specialist
• Begeleiding gedurende deze bouwtechnische keuring
• Advies bij de keuze voor de notaris en het aanvragen van een offerte
• Begeleiding tijdens de eindinspectie voor de overdracht
• Begeleiding tijdens de overdracht
De vaste kosten van dit all-in-pakket bedragen € 2450,- incl. btw

All-in-pakket +:
Het all-in-pakket + is inclusief het all-in-pakket en zullen wij het volgende extra verzorgen:
• Hypotheekadvies
• Inventarisatie van persoonlijke en financiële situatie
• Inventarisatie van wensen, doelstellingen en uitgangspunten
• Analyse met adviespunten inzake het hypotheekadvies
• Bespreking van het hypotheekadvies
• Bemiddeling van de hypotheek (aanbiedingen opvragen bij meer dan 15
hypotheekverstekkers
• Administratieve handelingen richting notarissen
• Advies op gebied van woongerelateerde verzekeringen
De vaste kosten van dit all-in-pakket bedragen € 4000,- incl. btw. Netto bedrag na
belastingteruggaaf € 2995,- incl. btw

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.pooters-makelaardij.nl of u kunt
contact met ons opnemen.

Vestiging Maastricht
Akersteenweg 15, 6226 HR Maastricht
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30.
Buiten kantooruren op afspraak.
Vestiging Heuvelland
Berkelplein 2, 6301ZD Valkenburg a/d Geul
Openingstijden:
ma, di, do, vr van 10.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.00.
Buiten kantooruren op afspraak.
Contact:
Telefoon
E-mail

: 043-3030698
: info@pooters-makelaardij.nl

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30.

