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KERKPAD
DEN HAM

Bent u de drukte zat en op zoek naar rust, gelijkvloers, energiezuinig en eigentijds wonen in de
prachtige bosrijke omgeving van het Overijssels Vechtdal? Kom dan eens kijken naar deze fraaie,
geschakelde en royale patiowoning met garage en besloten tuin rondom. GASLOOS verwarmd en
zeer goed geïsoleerd. Afwerking naar eigen wens! Gelegen op 8 km van Ommen in het
gemoedelijke brinkdorp Den Ham op de rand van Overijssel en Twente.
Bouwjaar: 2018. Perceel: ± 455 m².
INDELING:
Hal, toilet, meterkast, ruime woonkamer (5.50 x 7.85 m¹) met rondom zicht op de tuin, half open
(eet-)keuken (3.55 x 4.25 m²), tuingerichte slaapkamer (3.40 x 4.25 m¹) met aansluitend een
badkamer (1.85 x 3.25 m¹), ruime bijkeuken met binnendoor naar garage (3.25 x 6.30 m¹) met
gevlinderde en geïsoleerde (RC=2,5) betonvloer. Boven: overloop, 2 ruime slaapkamers (17.5 en
12 m²), douche. Royale vliering (17.5 m²) bereikbaar middels vlizotrap.
BIJZONDERHEDEN:
- Gelegen nabij het centrum op slechts 100 m¹ (binnendoor via voetpad bereikbaar) van Coop
supermarkt. Zie luchtfoto.
- Zeer fraaie omgeving met prachtige natuur (Landgoed Eerde, Lemelerberg, Junne) op korte
afstand voor heerlijke fiets- en wandeltochten.
- Betreft Kerkpad 11 (getoonde woning) en 13 (naastgelegen en spiegelbeeld van nummer 11).
- De woningen worden gasloos gebouwd!!
- Vloerisolatie RC=3,5. Wandisolatie RC=4,5 en dakisolatie RC=6.0. HR++ glas.
- Voorzien van gebakken pannen en12 in het dak geïntegreerde zonnepanelen van 295 Wp p/stuk.
- Verwarming middels infrarood stralingspanelen en elektrische vloerverwarming in beide
badkamers.
- Warmwatervoorziening middels elektrische boiler.
- Woning wordt behangklaar opgeleverd, v.v. houten kozijnen, fabrieksmatig afgelakte opdek
binnendeuren met standaard hang- en sluitwerk.
- Badkamers, toilet, keuken, hal en bijkeuken worden casco opgeleverd. Standaard afgedopte
aansluitingen aanwezig.
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De woning is nog in aanbouw. De
plafonds worden afgwerkt (gespact) en
wanden behangklaar opgeleverd. De
beide badkamers, toilet en keuken
worden o.a. casco opgeleverd. U kunt
de woning dus qua keuken en
sanitairkeuze naar eigen hand zetten.
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Kadaster
Aanduiding
Sectie
Perceelnummer
Perceeloppervlakte
Eigendom

:
:
:
:
:

Den Ham
F
1459
circa 455 m²
Volle eigendom

Bouwjaar
Soort object
Type woning
Bouwvorm
Bouwjaar
Bouwjaar 2
Bouwjaar 3

:
:
:
:
:
:

patiobungalow
geschakelde woning
Nieuwbouw
2018

Bestemming & ligging
Ligging

Huidige bestemming
Oppervlakten & inhoud
Perceeloppervlakte
Inhoud
Gebruiksoppervlakten *
Woonoppervlakte
Woonlagen
Kamers
Slaapkamers
Overige inpandige ruimte
Gebouwgeb. Buitenruimte
Externe bergruimte
Onderhoud
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
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Aanvaarding
Aanvaarding

: in overleg

Toelichting
Toelichting

:
:

Toelichting
Toelichting

:
:

: aan rustige weg, in
centrum, in woonwijk,
beschutte ligging, in
bosrijke omgeving
: Woonruimte

: 455 m²
: 607 m³
:
:
:
:
:
:
:

148 m²
3
4
3
38 m²
-

: uitstekend
: uitstekend
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Verwarming, isolatie en energielabel
Verwarming
: vloerverwarming
gedeeltelijk, elektrische
verwarming (infrarood
panelen)
C.V.-Ketel
: n.v.t. (gasloos!)
Bouwjaar C.V.-Ketel
: n.v.t.
Combiketel
: n.v.t.
Eigendom
: Ja.
Warmwater
: elektrische boiler eigendom
Energielabel
: A++
Einddatum
Isolatie
: dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie, dubbel glas,
volledig geisoleerd
Tuin
Tuin
Totale oppervlakte
Oppervlakte hoofdtuin
Type hoofdtuin

:
:
:
:

voortuin, zijtuin
300 m²
153 m²
voortuin

Garage
Garage
Afmeting garage
Voorzieningen
Isolatie
Parkeerfaciliteiten

:
:
:
:
:

aangebouwd steen
20 m²
voorzien van elektra
dakisolatie
openbaar parkeren

: 2028-10-21

Positie
Ligging
Kwaliteit tuin
Achterom

:
:
:
:

west
west
aan te leggen
ja

Schuur/
berging
Soort schuur
Voorzieningen
Totaal aantal
Isolatie

:
: :
:

Voorzieningen
mechanische ventilatie, tv
kabel, glasvezel kabel

Informatieplicht
Informatieplicht
Toelichting

: n.v.t.
: n.v.t.
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Bijzonderheden
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Buitenzijde wordt afgeschilderd.
Wanden worden behangklaar opgeleverd (glad gestuukt), plafonds gespact en vloeren worden
v.v. betonnen afwerkvloer (met uitzondering van badkamer, toilet en hal i.v.m. naar wens nog
uit te voeren afwerking).
Grond wordt voor zover nodig opgehoogd conform omgevingsvergunning, passend bij het peil
van de woning en het straatwerk.
Langs de noordelijke erfgrens van Kerkweg 11 (kavel 5) ligt een drainagebuis voor de afwatering
i.v.m. achterliggende percelen.

Overige informatie

Deze brochure en de daarin opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld en
beoogt geen garanties te geven. De brochure en vragenlijst hebben een informatieve strekking
en zijn bedoeld om vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van
verkoper. De verkoper deelt de koper mee wat hem bekend is omtrent de woning. Daarom
kunt u aan deze brochure en vragenlijst geen rechten ontlenen.

Gebruiksoppervlakten*. De getoonde gebruiksoppervlakten* zijn berekend conform de in de
branche geldende meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld
om een meer een-duidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig
uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren
van de meting.

Zoals bij transacties van woningen gebruikelijk vereisen wij van de koper, ter zekerheidsstelling
voor onze opdrachtgevers, een bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van 10% van de
koopsom. Uw financieel adviseur kan dit voor u regelen.

De makelaar van Blijhuis makelaardij is ingeschakeld door de verkoper en behartigt
dientengevolge uitsluitend de belangen van zijn opdrachtgever / verkoper. U heeft de
mogelijkheid een andere vastgoeddeskundige / aankoop-makelaar in te schakelen om uw
belangen als koper te dienen.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming
tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere
woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere
verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit
voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming
per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien
als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

PLATTEGROND
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WONEN IN
DEN HAM

Dit zeggen anderen over Brinkdorp Den Ham
“Den Ham: een leuk plaatsje met een heuse
‘Brink’!” Den Ham heeft een prima winkelstand en
je wordt er nog echt hartelijk geholpen! Verder zijn
de jaarmarktdagen een succes en worden in juli en
augustus (2-wekelijks) druk bezocht. Neem ook
even de tijd een rondleiding te doen bij wijngaard
‘De Tappenmars’. Een prachtig complex met een
zeer enthousiaste wijnboer. Alleszins de moeite
waard. Wel even tevoren reserveren!
“Een leuk dorp met gezellige mensen.”
In deze omgeving is het wat rustiger, dan in het
westen. Ze hebben hier nog de tijd voor je.

20

De bevolking zegt je gedag, zelfs pubers roepen hoi
tegen je. “Fantastische plek!” Uitzonderlijk mooi
dorp, met een prachtige brink. Mensen zijn heel
vriendelijk en gemoedelijk. Ik zou er graag willen
wonen!!! "Leuk dorp met winkels, restaurants.”
Actieve gemeente waar veel wordt georganiseerd
voor toeristen. VVV kantoor aanwezig in Den Ham.
Info: www.brinkdorpdenham.nl

LOCATIE OP DE KAART
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Gelegen aan de westkant van Den Ham
nabij het centrum op circa 100 meter
van een Coop supermarkt (binnedoor
bereikbaar via een voetpad).
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MEEST GESTELDE VRAGEN

EN ANTWOORDEN

Het kopen of verkopen van een woning
is niet iets dat je dagelijks doet. Het is
dus niet zo vreemd dat je tijdens het
kopen of verkopen van een woning
tegen allerlei vragen aanloopt. De meest
voorkomende vragen heeft Blijhuis
Makelaardij voor je op een rij gezet.
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
Je bent pas in onderhandeling met de verkopende
partij als deze reageert op je bod door:
a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling
zijn.
Je bent dus nog niet in onderhandeling als de
verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de
verkoper zal bespreken.
2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met
bezichtigingen als er al over een bod
onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet
tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de
verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er
meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere
geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld
worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk
aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende
NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er
al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande
zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen
over de hoogte van de biedingen. Dit zou
overbieden kunnen uitlokken.
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de
verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan
aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald
dat de vraagprijs gezien moet worden als een
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je
de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen
of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn
makelaar) een tegenbod doet.
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een
woning tijdens de onderhandeling
veranderen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te
verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als
potentiële koper ook het recht tijdens de
onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de
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verkopende partij een tegenbod doet, vervalt

partijen aangeven, dat op de woning een optie

namelijk je eerdere bod.

rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper
beslist in overleg met de NVM-makelaar of

5. Mag een NVM-makelaar tijdens de

dergelijke opties worden gegeven.

onderhandeling het systeem van verkoop
wijzigen?

8. Moet de makelaar met mij als eerste in

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden

onderhandeling als ik de eerste ben die een

die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het

afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als

moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op

ik als eerste een bod uitbreng?

dat moment kan de verkoper – op advies van zijn

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen

makelaar – besluiten de biedingsprocedure te

met de verkopende makelaar met wie hij in

wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvings-

onderhandeling gaat. Vraag als koper de

procedure. In deze procedure krijgen alle bieders

verkopende makelaar van te voren naar de

een gelijke kans om een bod uit te brengen. De

verkoopprocedure die gehanteerd wordt om

makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder

teleurstelling te voorkomen.

gedane toezeggingen of afspraken na te komen,
voordat de procedure veranderd wordt.

9. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de

6. Mag een NVM-makelaar een exorbitant en

belangrijkste zaken - onder andere prijs,

onrealistisch hoge prijs vragen voor een

leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en

woning?

eventuele afspraken over roerende zaken -, dan

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-

legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken

makelaar voor welke prijs hij zijn woning wil

vast in de koopovereenkomst.

verkopen. De koper kan onderhandelen over de

Pas als beide partijen de koopovereenkomst

prijs, maar de verkoper beslist.

hebben ondertekend, komt de koop tot stand.
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk

7. Wat is een optie?

aandachtspunt. Als je deze

7. Wat is een optie?

opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst,

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren

dan moet je dit meenemen in de

gebruikt:

onderhandelingen. Als koper krijg je niet

a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit

automatisch een ontbindende voorwaarde.

geval de koper) de keuze om door een eenzijdige

Koper en verkoper moeten het eens zijn over

verklaring een koopovereenkomst met een andere

aanvullende afspraken en ontbindende

partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn

voorwaarden voordat de koopovereenkomst

het dan eens over de voorwaarden van de koop,

wordt opgemaakt.

maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

bedenktijd. Bij de aankoop van een

1. Financieringsvoorbehoud.

nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de

2. Geen huisvestingsvergunning.

aankoop van een bestaande woning niet.

3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt

keuring.

het begrip ‘optie’ eigenlijk ten

4. Het niet verkrijgen van Nationale

onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis

Hypotheekgarantie.

van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-

5. NVM No-Risk clausule.

makelaar maakt met een geïnteresseerde koper

De koop komt pas tot stand op het moment dat

tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld

de koopovereenkomst door beide partijen is

de toezegging dat de koper een paar dagen

ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop

bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod.

onroerende zaak en heet het

De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht

schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-

te krijgen in zijn financiering of de gebruiks-

mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende.

mogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar

Zodra de verkoper en de koper de

zal in deze periode bij andere geïnteresseerde

koopovereenkomst hebben ondertekend en de

koper (en eventueel de notaris) een afschrift van

opdrachtgevers. De meest recente voorwaarden

16. Hoe wordt het aantal vierkante meters

de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de

zijn te vinden via www.nvm.nl/voorwaarden, op

van een woning bepaald?

particuliere koper de wettelijke bedenktijd in

te vragen via cv@nvm.nl of verkrijgbaar via je

NVM-makelaars zijn verplicht het aantal vierkante

werking (zie vraag 11). Binnen deze tijd kun je als

NVM-makelaar. De Algemene

meters van een woning te meten volgens een

koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de

Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand

branchebreed afgesproken meetinstructie. Deze

koop definitief rond, tenzij de ontbindende

gekomen in overleg met de Consumentenbond en

instructie beschrijft precies wat er wel of niet

voorwaarden van toepassing zijn.

Vereniging Eigen Huis.

wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte van

10. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor

13. Valt de makelaarscourtage onder de

onderscheid gemaakt naar vier ruimten:

de koper precies in?

‘kosten koper’?

a) Woonruimte, zoals woon- en slaapkamers, wc,

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten

gang en meterkast.

houdt in dat je als koper zonder opgaaf van

koper’ vallen:

b) Overige inpandige ruimte, zoals aangebouwde

redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd

a) Overdrachtsbelasting.

garage en zolder met vlizotrap.

van drie dagen gaat in zodra een kopie van de

b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken

c) Gebouwgebonden buitenruimte, zoals balkon

getekende koopovereenkomst aan de koper ter

van de leveringsakte en het

en loggia.

hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren

inschrijven ervan in het Kadaster.

d) Externe bergruimte, zoals losstaande schuur

dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag,

Naast bovengenoemde kosten kunnen er

en losstaande garage.

zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor

notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven

Aandachtspunt bij het bepalen van de

zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan

van de hypotheekakte.

gebruiksoppervlakte is bijvoorbeeld dat alleen daar

precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Indien de koper een aankoopmakelaar heeft

wordt gemeten waar de hoogte minimaal 1,5

ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze

meter is. De buitenmuren worden niet

11. Wat is de NVM No-Risk clausule?

aankoopmakelaar voor rekening van de koper.

meegemeten, de binnenmuren wel. Nissen kleiner

Veel mensen durven geen woning te kopen

Deze worden over het algemeen verrekend via de

dan 0,5 m2 worden genegeerd.

voordat hun eigen huis verkocht is en stappen

eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten

Op www.nvm.nl vind je meer informatie over het

daardoor bij voorbaat niet over naar een andere

van de verkopende makelaar zijn voor rekening

bepalen van de gebruiksoppervlakte.

woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule

van de verkoper.

een woning of appartement. Hierbij wordt

dan kun je die overstap vaak wel maken.
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende

14. Mag ik als koper advies van de

voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de

verkopende makelaar verwachten?

koper met dubbele lasten komt te zitten.

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de

De koper kan de koop ontbinden als de verkoop

belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper

van zijn huidige woning onverwacht langer duurt.

adviseren tijdens het verkoopproces. De

De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan

verkopende makelaar kan en mag daarom niet

met deze ontbindende voorwaarde in de

tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als je dus

koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de

begeleiding en advies wilt tijdens het

NVM No-Risk clausule doet de koper al het

aankoopproces, dan is het verstandig zelf een

mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper

aankopende NVM-makelaar in te schakelen.

gaat gedurende die tijd door met de verkoop van
het reeds verkochte huis. Vindt de verkoper een

15. Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

andere koper, die onder gelijke voorwaarden het

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor het

huis wil kopen, zonder de No Risk clausule, dan

overdragen van de woning voor rekening van de

krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop

verkoper komen. Hierbij kun je denken aan de

definitief te maken óf om af te zien van de

overdrachtsbelasting en notariskosten. De

koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt

notariskosten voor het vestigen van een hypotheek

de verkoper vervolgens het huis aan de tweede

vallen hier niet onder; die zijn voor rekening van

koper.

de koper.
Vaak worden nieuwbouwwoningen v.o.n. te koop

12. Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?

aangeboden. Informeer vooraf duidelijk welke

De NVM kent de Algemene

kosten voor rekening zijn van verkoper en welke

Consumentenvoorwaarden NVM en de Algemene

voor koper. Zo voorkom je dat je achteraf voor

Voorwaarden NVM voor professionele

verrassingen te komen staan.
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KOPEN OF VERKOPEN
WIJ ZORGEN DAT U SCOORT

WWW.BLIJHUIS.NL
T (0529) 74 80 00
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06 10 45 05 29

I www.blijhuis.nl

