
Vond 21 , Poppel (Belgie)
Vraagprijs € 975.000 k.k.
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Kenmerken

Soort landhuis

Type woning vrijstaande woning

Bouwjaar 1995

Inhoud 1435 m³

Woonoppervlakte 426 m²

Perceeloppervlakte 2335 m²

Tuin tuin rondom, zonneterras

Tuin oppervlakte undefined m²

Energielabel C

Aantal kamers 7

Aantal slaapkamers 4
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Omschrijving van de woning

Mooi gelegen villa met o.a. 4 slaapkamers, 3 badkamers, riante 

leefruimtes met open vide, dubbele inpandige garage met op 

afstand bedienbare toegangsdeuren, zolderruimte, mooie 

aangelegde tuin met sproei installatie, verwarmd zwembad met 

recent geplaatst zonnedek, poolhouse,... . Gelegen op een perceel 

van ca. 2.335m² nabij het centrum van Poppel (steenworp van de 

Nederlandse grens). Het gehele perceel heeft rondom hoge 

heggen en hekwerk. De toegang wordt geboden doormiddel van 

op afstand bedienbare elektrische poort dus volledige privacy 

wordt gewaarborgd.





Gelijkvloerse verdieping:


U betreedt de woning via de inkomhal met gastentoilet. Vanuit de 

inkomhal heeft u toegang tot de ruime woonkamer (ca. 80m²) met 

gezellige open vide tot in de nok. De woonkamer werd voorzien 

van een gezellige openhaard en achter in de woonkamer bevindt 

zich een vaste houten trap die u brengt naar de verdieping in de 

woonkamer. Vanuit de leefruimte en keuken geniet u van een 

geweldig uitzicht in eigen tuin. De keuken is van alle nodige 

kwaliteitstoestellen voorzien en handige inbouwkasten. Op de 

gelijkvloerse verdieping bevindt zich de master bedroom (ca. 

30,7m²) met ensuite badkamer en dressing. De badkamer is van 

alle luxe voorzien zoals ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel en 

toilet. Verder is er nog een bijkeuken voorzien en een dubbele 

inpandige garage (ca.43,2m²) met 2 elektrische poorten.





Eerste verdieping:


De vaste trap in de inkomhal brengt u naar de eerste verdieping. 

Hier bevinden zich 3 ruime slaapkamers, een badkamer en een 

apart toilet. De zolderruimte is bereikbaar via de vlizotrap waar 

tevens nog een extra kamer is voorzien.





Poolhouse:


Het poolhouse is van alles voorzien zoals een gezellige bar, 

douche, toilet, technische ruimte en extra berging. Ideaal in 

combinatie met het zwembad.





Buiten:


In de mooi aangelegde tuin komt u compleet tot rust en geniet u 

van volledige privacy. Aan de leefruimte is een gezellig terras 
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Omschrijving van de woning

bereikbaar vanuit de keuken en de woonkamer. In de tuin kunt u 

altijd lekker genieten van de zon. Een verfrissende duik neemt u 

in het verwarmd zwembad. Het perceel is volledig omheind en 

voorzien van een elektrische toegangspoort.





Bijzonderheden:


- Afgewerkt met hoogwaardige materialen en goed onderhouden 

(detail verschillende authentieke kloosterdeuren)


- Centraal stofzuigsysteem


- Verwarming op aardgas d.m.v. vloerverwarming, convectoren en 

radiatoren


- Grondwaterput met automatisch sproei installatie door de tuin


- Houten ramen - dubbele beglazing


- Alarmsysteem


- Alle voorzieningen op de gelijkvloerse verdieping


- Kelder en kruipruimte


- Elektrische screens


- Gelegen op een steenworp van de Nederlandse grens (ideale 

verbinding naar de A58)





Collegiaal en verkoop met De Boer en Partners Turnhout
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Plattegrond
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Plattegrond

19


Kijk op www.dassengarantiemakelaars.nl



Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Woont u hier binnenkort?
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Lijst van Zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname



Veelgestelde vragen

1. 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.






2. 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 uit-

brengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhande-

ling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal 

geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou 

overbieden kunnen uitlokken.






3. 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.






4. 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.






5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan 

aan mij verkopen?


Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechts-

college, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit 

een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet.

De succesformule van

Garantiemakelaars
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Tijd voor een

nieuw nestje?

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.






6. 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 eventu-

eel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De 

makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingspro-

cedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste 

bod uit te brengen.






7. 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 belang-

stellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toe-

zegging 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.






8. 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 verko-

pende 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 teleur-

stelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan 

dient hij die na te komen.
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Heeft u interesse in

Vond 21 ?

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Bel 013 - 5 300 600 of mail naar info@dassengarantiemakelaars.nl.

Dassen Garantiemakelaars


Tilburgseweg 16


5051 AH, Goirle

Tel. 013 - 5 300 600


info@dassengarantiemakelaars.nl


www.dassengarantiemakelaars.nl


