Hogenkampsweg 105 - Zwolle
Vraagprijs € 98.500,= k.k.

Van der Linden Makelaardij
Diezerkade 6
8021 CW Zwolle
Tel: 038-4230610
E-mail: info.zwolle@vanderlinden.nl
Website: www.vdlmakelaardijzwolle.nl

Omschrijving
Hogenkampsweg 105 - Zwolle
In de wijk Dieze Oost, met het winkelcentrum letterlijk om de hoek en het park Hogenkamp
op loopafstand gelegen HOEK appartement op de begane grond met separate inpandige
berging.
Het complex is toegankelijk middels een algemene toegangsdeur welke af te sluiten is en
op afstand middels een intercom te openen is.
Indeling: entree, hal, badkamer met toilet, wastafelmeubel en douchecabine, woonkamer
met veel lichtinval, gesloten vernieuwde keuken in een hoekopstelling met oven,
gaskookplaat en wasmachineaansluiting. Het slaapgedeelte is handig geplaatst waardoor
een royale woonkamer is ontstaan.
Leuke starters appartement ook voor de belegging.
Algemeen:
Keurig appartement;
nette grenen vloer;
Hoekkeuken met apparatuur
verwarming middels een gaskachel
VVE Bijdrage € 100,00 per maand

Vraagprijs € 98.500,= k.k.
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Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Type
Aantal kamers
Inhoud
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte
Soort bouw
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Garage
Isolatie
Verwarming

€ 98.500,= k.k.
Appartement
Benedenwoning
1 (waarvan 1 slaapkamer)
100 m3
0 m2
35 m2
Bestaande bouw
1961
n.v.t.
Geen tuin
Geen garage
Muurisolatie, dubbel glas
n.v.t.
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Locatie
Adres gegevens
Hogenkampsweg 105
8022 DC Zwolle
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Kadaster
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Index
Oppervlakte
Soort

Hogenkampsweg 105
8022 DC Zwolle
Zwolle
A 7460
A1
m2
Volle eigendom
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Wanneer ben ik in onderhandeling? U bent officieel in onderhandeling als de verkoper
reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de verkopende
makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen, betekent dat dus nog
niet dat u in onderhandeling bent.
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld
wordt? Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De
verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder
hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met
meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel
duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden
vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod
uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste
geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte
van biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken.
Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling
verhogen? Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van
een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of
te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als
de potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende partij
eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als
partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingproces, kan de verkoper ineens besluiten om
toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.
Hoe komt de koop tot stand? Als verkoper en koper het eens worden over de
belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) dan
legt de verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende
voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u melden bij het uitbrengen van uw
bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over aanvullende afspraken en
ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder
genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte
opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een boeteclausule. Zodra verkoper en koper de
koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van de
akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking.
Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet
de koper tijdens deze bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook
eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de
afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? Over
deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollega, de Hoge Raad, heeft
bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod
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doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen van 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.
Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel
belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, 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 onderhandeling af te breken en de biedprocedure te
wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook
vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure.
Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.
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 wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog
een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel
gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt
daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen
die een verkopende NVM-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
NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling
te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen
in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet
eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een
bezichtiging aanvraag of als eerste een bod uitbreng? Het antwoord op deze vraag is nee.
De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De
verkopende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is
verstandig als u serieus belangstelling heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is.
Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan
dient hij die na te komen.
OVERIGE INFORMATIE De koopovereenkomst De koopovereenkomst wordt door de
verkopende makelaar opgemaakt conform het model van de NVM (Nederlandse
Vereniging van Makelaars). Baten, lasten en verschuldigde canons Alle baten, lasten en
verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van
notarieel transport. De lopende baten, lasten (met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar rato worden
verrekend. Waarborgsom Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt
wordt uiterlijk binnen 4 weken, na mondelinge overeenstemming, een waarborgsom
gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van
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de waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits deze
bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde
bankinstelling. De kosten koper De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de
overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen nooit de
makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar
woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper
een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van
deze makelaar moeten betalen. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: Overdrachtsbelasting - Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte) Naast deze kosten dient u,
als koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de
hypotheekakte - Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.
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