TE KOOP
€ 230.000 K.K.

Van Gilslaan 1 E
4921 EM Made

Van Gilslaan 1 E
4921 EM Made
Inleiding
Mooi 3-kamer appartement met serre/loggia (west), eigen parkeerplaats en een berging. Het
betreffende appartement ligt op de eerste verdieping, links van de hoofdentree met uitzicht op
de hoek Van Gilslaan-Zuideindsestraat. De parkeerplaats en de berging behorende bij het
appartement liggen aan de achterzijde op de binnenplaats. Het appartement heeft o.a. een
woonkamer met open keuken van ca. 32m², een 2-tal slaapkamers van ca. 11,50m² en
6,00m², badkamer ca. 3,1m² en een serre/loggia van ca. 4,55m². Alle kozijnen zijn
uitgevoerd in kunststof met bij de woonkamer draai-kiepramen en screens. De kozijnen van
het appartement aan de zijde van de galerij zijn uitgevoerd in hout. Het complex beschikt
over van een lift, automatische deuren bij hoofdentree én achteringang en ieder appartement
heeft een videofoonsysteem. Het kleinschalig appartementencomplex ligt op een
aantrekkelijk gesitueerde locatie, op zeer geringe loopafstand van AH supermarkt en een
opstap bus. De appartementen zijn praktisch ingericht en bestemd om langdurig zelfstandig
te kunnen blijven wonen. Zoekt u een praktisch appartement, dan zou dit best wel eens uw
keuze kunnen worden. Bouwjaar 1993, woonoppervlak ca. 68m²/ serre ca. 4,55m² en inhoud
ca. 190m³. (Pand nr. 05438)
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Ligging en indeling
Hoofdingang/begeane grondIndeling:
Overdekte hoofdentree aan de Van Gilslaan met hier de brievenbussen en het
videofoonsysteem. Hierachter een gezellig ingedeelde ontvangsthal met trapopgang en lift
met telescoopdeuren naar de eerste verdieping. Naast de lift/trap een achteringang naar de
achter het complex gelegen parkeerplaatsen en bergingen.
Via een gesloten galerij (veilig) is het appartement op de begane grond bereikbaar. Achter de
entree een de hal (ca. 5,04 x 1,04m) met direct rechts in de hal de meterkast (5 groepen / 1x
aardlek). In de hal ligt net als in de woonkamer, keuken en slaapkamers een mooie, warme
laminaatvloer. De wanden in de hal zijn afgewerkt met stucwerk. Links in de hal de deur naar
de ruime 2-persoons slaapkamer (ca. 4,04 x 2,85m) met grote vaste (berg)kast (ca. 1,05 x
1,00m). Hier zijn de wanden ook afgewerkt met stucwerk. Rechts in de hal is een tweede
slaap/ hobbykamer (ca. 2,90 x 2,10m) die idem is afgewerkt als de 2-persoonsslaapkamer.
Beide slaapkamers hebben ramen die uitkijken op de gesloten galerij. Aan het einde van de
hal is links de volledig betegelde toiletruimte (ca. 1,30 x 1,00m) met staand closet, fonteintje
en spiegel. Tegenover de toiletruimte is de aparte de cv-kast (HR combi-cv Nefit/ bj. 2017/
CW4) met hier tevens de aansluiting voor was- en/of droogapparatuur en het centraal
ventilatiesysteem.
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Ligging en indeling
Vervolg indeling appartement:
Aansluitend de volledig betegelde L-vormige badkamer (ca. 1,82 x 1,00 x 2,07m) met
wastafel, spiegel en een inloopdouche. Tot slot de toegangsdeur naar de zonnige
woonkamer met open keuken (totaal groot ca. 32m² / ca. 6,34 x 4,98m). In de keuken een
keukenblok in U-opstelling met bovenkastjes, kunststof werkblad, 4-pits gaskookplaat met
afzuigkap, spoelbak en koelkast. Nabij de keuken is het eetgedeelte met hier een 2-tal draaikiepramen. Aan de andere zijde is de gezellige zitkamer met de toegangsdeur naar de serre/
loggia (groot ca. 2,68 x 1,70m). De wanden in de keuken en de woonkamer zijn ook
afgewerkt met stucwerk en plafonds met spuitwerk.
Parkeerplaats-berging: De eigen parkeerplaats ligt aan de achterzijde en is via een oprijlaan
aan de linkerzijde van het complex bereikbaar. Doordat het complex voor de bewoners ook
via de achterzijde toegankelijk is, is het hier handig laden en lossen. Nabij de parkeerplaats is
ook de halfsteens uitgevoerde berging (ca. 2,40 x 1,80m) behorende bij het appartement. De
berging is voorzien van elektra en biedt meer dan voldoende ruimte voor het plaatsen van
fietsen en/of het opbergen van spullen.
Bouwtechnisch/overig: begane grond en verdiepingsvloer: beton. Complex goed geïsoleerd
met o.a. muur-/ spouw-/ en dakisolatie. Alle ramen met dubbele beglazing.
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Ligging en indeling
De actieve Vereniging van Eigenaren wordt beheerd door Stravast. De servicekosten ten
behoeve van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) bedraagt ca. € 146,50 per maand. Deze
servicekosten zijn voorzien in de premie opstalverzekering, schoonmaken gezamenlijke
ruimten, periodiek lappen van de ramen aan de buitenzijde, dagelijks onderhoud van het
complex en reservering voor het (grote) toekomstige onderhoud aan het complex. De
gegevens van de V.v.E. waaronder de financiële gegevens en het huishoudelijk reglement
zijn ter inzage.
Biedingen op dit object zijn mogelijk via ons online biedingssysteem (zie de knop “Bod
uitbrengen” bij de woning) en uiteraard via e-mail of telefonisch.
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 beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. Een
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van
de overeenkomst wordt niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
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Ligging en indeling
De gegeven informatie is met zorgvuldigheid opgesteld, aan de juistheid kunnen echter geen
rechten worden ontleend. De informatie is slechts als informatief bedoeld. Wij houden ons het
recht om de inhoud van de tekst te wijzigen en/of aan te passen. Hierover kan niet
gereclameerd worden.
De Meetinstructie is gebaseerd op NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. Maatvoering t.a.v. platte gronden inhouds- en oppervlaktematen zijn bij
benadering vastgesteld. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit,
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de
meting.
Zopfi Makelaardij is een betrouwbare en sterkte partner, iemand die je kunt vertrouwen
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Google maps
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Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 230.000,- k.k.

Servicekosten

€ 125,-

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Appartement, galerijflat

Woonlaag

2e woonlaag

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1993

Dakbedekking

Bitumen

Type dak

Platdak

Isolatievormen

Dakisolatie
Dubbel glas
Muurisolatie
Vloerisolatie

Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen

68 m²

Inhoud

225 m³

Oppervlakte externe bergruimte

4,3 m²

Oppervlakte gebouwgebonden
buitenruimte

4,55 m²

Indeling
Aantal bouwlagen

1

Aantal kamers

3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Locatie
Ligging

In centrum
Nabij openbaar vervoer
Vrij uitzicht

Energieverbruik
Heeft een energiecertificaat

Ja

Energielabel

B
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Kenmerken
CV ketel
CV ketel

HR Nefit HR combi

Warmtebron

Gas

Bouwjaar

2017

Combiketel

Ja

Eigendom

Eigendom

Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen

1

Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Centrale verwarming

Parkeergelegenheid

Parkeerplaats

Heeft kabel-tv

Ja

Heeft een lift

Ja

Heeft schuur/berging

Ja

Heeft ventilatie

Ja

Vereniging van Eigenaren
Ingeschreven bij de KvK

Ja

Jaarlijkse vergadering

Ja

Periodieke bijdrage

Ja

Reservefonds

Ja

Meer jaren onderhoudsplan

Ja

Opstal verzekering

Ja

Kadastrale gegevens
Eigendom

Eigen grond
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting

X

Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X

Buitenberging

X

Vijver

X

Broeikas

X

Vlaggenmast

X

Tuinmeubilair/ beelden/ planten in pot op balkonserre

X

Woning
Alarminstallatie

X

Schotel/antenne

X

Brievenbus / videofoonsysteem

X

(Voordeur)bel

X

Rookmelders

X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

X

Screens (bij woonkamer)

X

Rolluiken/zonwering buiten

X

Zonwering binnen

X

Vliegenhorren

X

Raamdecoratie, te weten
- gordijnrails

X

- Gordijnen

X

- rolgordijnen
- Vitrages

X
X

- Jaloezieën / lamellen

X

Vloerdecoratie, te weten
- Vloerbedekking / linoleum
- Laminaat

X
X

Warmwatervoorziening / CV
- CV met toebehoren

X

- Close-in boiler

X

- Geiser

X

- Thermostaat

X
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Lijst van zaken
Blijft
achter
- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

X

- Airconditioning

X

- Quooker

X

Open haard, houtkachel
- (Voorzet) open haard

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- Keukenmeubel

X

- (Combi)magnetron

X

- Gaskookplaat

X

- Oven

X

- Vaatwasser

X

- Afzuigkap

X

- Koelkast

X

- Wasmachine

X

- Wasdroger

X

Verlichting, te weten
- Inbouwverlichting / dimmers

X

- Opbouwverlichting (lampen aan plafonds en
wanden)

X

(Losse) kasten, legplanken, te weten
- Losse kast(en)
- Boeken/legplanken

X
X

- Werkbank in schuur / garage

X

- Vast bureau

X

- Spiegelwanden

X

Sanitaire voorzieningen
- Badkameraccessoires
- Wastafel(s)

X
X

- Toiletaccessoires

X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

- toiletbril en toiletrolhouder

X

- Badkamer (complee)

X

Telefoontoestel /-installatie
- Telefoontoestellen
- Telefooninstallatie
Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten
- Radiatorafwerking

X
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

- Voorzetramen

X

- Isolatievoorzieningen

X

Overige zaken, te weten:
Schilderijophangsysteem

X
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Tekeningen
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Sfeer impressies
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Sfeer impressies
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Zopfi Makelaardij
Even voorstellen:
Wij Zopfi Makelaardij zijn een dynamisch, enthousiast en vakkundig
makelaarskantoor met marktkennis, passie en professionaliteit. Sinds
2003 actief in de omgeving van de gemeente Made, maar ook ver
daarbuiten. Wij komen waar men ons advies vraagt. In de
vastgoedbranche houden wij ons bezig met de woningmakelaardij,
bedrijfshuisvesting (BOG) en nieuwbouw. Of het nu gaat over verkoop/
aankoop of verhuur, wij hebben de kennis van beide in huis. Zowel
particuliere als zakelijke relaties ontvangen op hoog niveau ons advies.
Dat kan alleen als je ruime ervaring hebt en een breed netwerk. Wij
gaan voor een langdurige relatie met onze klanten. Kortom bij Zopfi
Makelaardij kan iedere klant terecht voor een kwalitatief én transparant
advies.
Algemene voorwaarden:
De koopovereenkomst wordt gesloten op basis van een NVM
koopovereenkomst. Voor de verkoop zijn voorwaarden gesteld die
hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het
sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze
verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden. Bij de uiteindelijke
koopovereenkomst wordt een consumenten toelichting uitgereikt.
Voorbehoud/aansprakelijkheid:
De koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem
van belang zijn. Hij kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met
feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren vanuit de
openbare registers. Zopfi Makelaardij kan u desgewenst verwijzen naar
de betreffende instanties. De onroerende zaak moet bij de
eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor een
normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid van
gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij deze bij koper
kenbaar waren op het moment dat de koopovereenkomst tot stand
kwam. Voor de afwezigheid van andere gebreken hoeft verkoper in
beginsel niet in de staan. Het risico hiervoor berust bij de koper. Een
koper wordt altijd in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de
aankoop een deskundigenonderzoek te doen.
Vragenlijst en lijst van zaken:
Van nagenoeg alle objecten is er een vragenlijst en lijst van zaken
aanwezig. Deze informatie kan opgevraagd worden via ons kantoor. De
vragenlijst is geen lijst met garanties maar is uitsluitend bedoeld om
vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van
verkoper. Het is een toelichting van dat wat de verkoper aan de koper
mededeelt over wat verkoper bekend is over de woning. De vragenlijst is
niet bedoeld om garanties te geven voor zowel zichtbare als onzichtbare
gebreken. Met de antwoorden “nee” op vragen kan ook “niet bekend”
mee worden bedoeld (of als zodanig worden uitgelegd) en dient dus niet
als een stellig antwoord te worden gezien. De in deze lijst vermelde
bepalingen vormen
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Zopfi Makelaardij
Bouwkundige keuring:
Koper wordt door verkoper, voor het sluiten van de koopovereenkomst,
in de gelegenheid gesteld om de verkochte onroerende zaak aan een
elk door koper gewenst deskundigenonderzoek te doen onderwerpen. In
de koopakte zal worden opgenomen of koper hier van gebruikt heeft
gemaakt of wenst te maken. Vaak heeft Zopfi Makelaardij een
verkoopkeuring (bouwkundige keuring) in zijn bezit van de woning. In die
situatie kan koper, indien gewenst, een exemplaar hiervan ter inzage
ontvangen.
Brochure:
De verkoopbrochure is zorgvuldig samengesteld in overleg en met
informatie van de verkoper. De makelaar is echter niet aansprakelijk
voor in de verkoopbrochure opgenomen onjuiste of onvolledige
informatie. Plattegronden (floorplanners), vloeroppervlakten (m²) en
inhoudsopgaven (m³) zijn slechts ter indicatie en zijn bedoeld om een
indruk te geven van het vastgoed.
Algemene ouderdomsclausule is van toepassing:
Indien het object meer dan 20 jaar oud is zal de volgende
ouderdomsclausule worden opgenomen; “Het is koper bekend dat de
onroerende zaak meer dan 20 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die
aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan
bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en
artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een
of meer eigenschappen van de onroerende zaak en bijzonder gebruik en
het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de
overeenkomst voor rekening en risico van koper.”
Schriftelijkheidsvereiste:
De (ver-)koop door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, is pas rechtsgeldig als beide
partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. 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 beiden 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 niet gezien als een ‘ondertekende
koopovereenkomst’.
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Zopfi Makelaardij
Ontbinding:
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen)
ontbindende voorwaarden (t.b.v. financiering) is 5 tot 6 weken na de
ondertekening van de koopovereenkomst door partijen. De volgende
clausule wordt daarbij opgenomen: “In het kader van een mededeling
dat ontbinding wordt ingeroepen op grond van een
financieringsvoorbehoud wordt onder goed gedocumenteerd in ieder
geval verstaan dat de mededeling vergezeld moet gaan van
bewijsstukken dat de koper bij tenminste twee geldverstrekkende
instellingen afwijzingen dient te overleggen. In deze afwijzingsbrieven
dient minimaal vermeld te staan de namen van de aanvragers, de reden
van afwijzing en het aangevraagde hypotheekbedrag. Tevens is de
koper verplicht om kopieën af te geven van alle informatie en
bescheiden welke hij in het kader van de hypotheekaanvraag aan de
banken c.q. erkende geldinstellingen heeft verstrekt. Indien de
mededeling niet goed gedocumenteerd is, behoeft verkoper geen
genoegen te nemen met ontbinding.”
Bezichtiging:
Het verkopen van een woning is een spannende maar zeker ook een
belangrijke aangelegenheid. De verkopers en Zopfi makelaardij stellen
het daarom op prijs als u een reactie geeft enkele dagen na de
bezichtiging van de woning. Ook wanneer u verder geen interesse heeft
in de woning.
Asbest (1):
In oudere objecten kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij
eventuele verwijdering dienen op grond van de milieuwetgeving speciale
voorzorgsmaatregelen getroffen te worden. Koper verklaart hiermee
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor eventuele aansprakelijkheid.
Indien er (mogelijk) asbest in het object aanwezig is zal hiervoor er een
asbestclausule in de koopakte worden opgenomen. Asbest is in het
verleden veel toegepast in de bouw van woningen, bergingen en
garages. Sinds juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen
in Nederland verboden. Woningen van voor die tijd kunnen dus
asbesthoudende materialen bevatten. Vanwege dit feit nemen wij bij
woningen welke zijn gebouwd vóór 1994 altijd in de koopovereenkomst
een clausule op waarin koper verkoper vrijwaart voor alle aanspraken
die kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van enig asbest in de
onroerende zaak.
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Energielabel:
Vanaf 1 januari 2015 zal de rijksoverheid een voorlopig energielabel
afgeven voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum
verplicht dit voorlopige label vóór de eigendomsoverdracht definitief te
laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening
en risico van verkoper. De aan het definitief maken verbonden kosten
komen voor rekening van verkoper.
Toelichtingsclausule NEN2580:
De meetinstructie is gebaseerd op de NEN 2580. De Meetinstructie is
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor
het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. maatvoeringen
t.a.v. plattegronden inhouds- en oppervlaktematen zijn bij benadering
vastgesteld. De meetinstructie sluiten verschillen in de meetuitkomsten
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Uitgangspunt blijft altijd:
‘wat u ziet is wat u koopt’ en de objectinformatie is van lagere prioriteit.
Koper is in gelegenheid gesteld om deze maten op of na te meten en
vrijwaart verkoper en diens makelaar van elke aansprakelijkheid
wanneer hier toch afwijkingen in zouden voorkomen.
Energiemaatschappij (aanmelden voor g/w/e):
Uiterlijk twee weken voor eigendomsoverdracht dienen de
energiemaatschappijen op de hoogte te zijn van een opzegging c.q. een
aanvraag van de energieleverantie. Verkoper en koper dienen dit zelf
aan te geven bij de energiemaatschappijen.
Notariskeuze:
De keuze van de notaris is voorbehouden aan de koper, echter met de
volgende condities:
1. De meerkosten die door de koper geselecteerde notaris in rekening
brengt voor het doorhalen van de hypotheek van de verkoper
(royementsakte) ten opzichte van het gangbare bedrag voor het
doorhalen van de hypotheek van de verkoper van € 250,00 inclusief
BTW en Kadasterkosten (per door te halen hypotheek) komen voor
rekening van de koper;
2. Indien de notaris andere ongebruikelijke kosten (administratiekosten,
dossierkosten, etc.) aan verkoper doorberekent, komen deze ook voor
rekening van koper;
3. De vestigingsplaats van de notaris dient binnen een half uur rijden
van de verkochte woning te zijn gelegen. In het belang van zowel koper
als verkoper, dient de keuze van de notaris bepaald te worden bij het
tekenen van de koopakte. Indien er geen notariskeuze gemaakt wordt,
zal de notariskeuze van de koper komen te vervallen. De verkoper zal
dan een notariskeuze maken.
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Zopfi Makelaardij – Dé beste verkoopmakelaar
Antwerpsestraat 9 E
4921 DC Made
0162-68 74 70
info@zopfi-makelaardij.nl

