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Vraagprijs € 250.000,- k.k.
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Omschrijving 

 
Gelegen in een gezellig woonhofje en aan ruimte géén gebrek! Deze tussenwoning met UITGEBOUWDE WOONKAMER 
heeft een lengte van maar liefst 14 meter! Verder een prima keuken, nette badkamer, 3 slaapkamers op de 1e 
verdieping en nog een riante 2e verdieping met de mogelijk tot een 4e slaapkamer. Tevens strak gestuukte wanden en 
een gunstige ligging van de achtertuin AAN HET WATER. Een huis met mogelijkheden!  
  
Nieuwsgierig? Plan snel een bezichtiging met de makelaar!  
  
BEGANE GROND:  
Berging, entree/hal, trap, toiletruimte en meterkast. Een lichte, tuingerichte en zéér riante woonkamer met 
vloerverwarming, recent strak afgewerkte wanden, twee grote lichtkoepels en een glazen achtergevel met schuifpui. 
De nette keuken aan de voorzijde is voorzien van een 4-pits keramische kookplaat, vaatwasser, hete lucht oven, losse 
koelkast en vriezer. Via een aparte deur aan de voorzijde bereikt u de berging met voldoende ruimte voor de fietsen.  
  
1e VERDIEPING:  
Ruime overloop, 3 prima slaapkamers met gestuukte wanden. Een verzorgde, maar eenvoudige badkamer met 
ligbad/douche, wastafel en 2e toilet.  
  
2e VERDIEPING:  
Middels vaste trap bereikbaar, een royale zolderverdieping met een 4e (slaap) kamer. Deze ruimte biedt veel 
bergruimte d.m.v. knieschotten en heeft voldoende licht door het grote voorraam. Tevens treft u hier de opstelplaats 
voor wasmachine/droger.   
  
TUIN: De tuin is gelegen op het zonnige noordwesten, aan het water met mogelijkheid tot aanleggen van een bootje.   
  
BIJZONDERHEDEN:   
- Besloten ligging op een door water omzoomd wooneiland  
- Kindvriendelijke omgeving, basisscholen op loopafstand  
- Zéér riante en heerlijk lichte woonkamer d.m.v. schuifpui en lichtkoepels  
- 4 (slaap)kamers  
- De gehele woning is v.v. licht afgewerkte wanden  
- Gelegen aan het water  
  
KENMERKEN:   
Bouwjaar: 1998   
Inhoud woning:  circa 425 m3   
Kaveloppervlakte: 125 m2   
Woonoppervlakte:  circa 130 m2   
  
De ligging is centraal in een fijn en rustig woonhofje met veel volwassen groen, speeltuin voor de deur en dichtbij alle 
voorzieningen waaronder scholen, winkels, sport, openbaar vervoer en de ontsluiting naar de ringweg van Alkmaar. 
Op fietsafstand is winkelcentrum Middenwaard bereikbaar.  
  
Aanvaarding kan snel in overleg.  
  
Bent u geïnteresseerd; kom kijken, ik laat u de woning graag zien!
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 250.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Tussenwoning 
Aantal kamers : 5 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 425 m3 
Perceel oppervlakte : 125 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 130 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1998 
Ligging : Aan water, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  55 m2  
Garage : Geen garage 
Verwarming : Stadsverwarming 
Isolatie : Dubbel glas, Volledig geïsoleerd 
   

Locatie 
Anna van Hogendorpland 15  
1705 JK  HEERHUGOWAARD 
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Lijst van zaken

Omschrijving Gaat mee N.V.T. Blijft achter Overname

tuinaanleg, (sier)bestrating, beplantingen

tuinschermen (glas), windschermen

tuinhuisje, buitenberging

plantenkas

bewateringssysteem, pomp en slangen

       

vrijstaande vlaggenmast

losse brievenbus

(veiligheid) sloten

       

alle sleutels

overig hang- en sluitwerk

alarminstallatie

Stadsverwarming met toebehoren

       

(voorzet/inzet-) open haard met vuurkorf en aslade

mechanische afzuiginstallatie

airco-installatie

       

(rol)luiken, screens

schakelmateriaal

(licht)dimmers

inbouwverlichting

gordijnrails

       

badkameraccessoires , planchets, spiegels

wastafels(s) met accessoires

wastafelverlichting

toilet met accessoires

       

keukenblok met onder- en bovenkasten, inc. verlichting

koel/vries combinatie keuken

laminaatvloer

Tapijt

Vinyl vloer

gordijnen beneden

gordijnen boven

Vitrages

rolgordijnen



Omschrijving Gaat mee N.V.T. Blijft achter Overname

lamellen en/of plicee

door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het
object:

       

vuilcontainer(s)

zonwering buiten

Lijst van zaken

Omschrijving Gaat mee N.V.T. Blijft achter Overname

tuinaanleg, (sier)bestrating, beplantingen

tuinschermen (glas), windschermen

tuinhuisje, buitenberging

plantenkas

bewateringssysteem, pomp en slangen

       

vrijstaande vlaggenmast

losse brievenbus

(veiligheid) sloten

       

alle sleutels

overig hang- en sluitwerk

alarminstallatie

Stadsverwarming met toebehoren

       

(voorzet/inzet-) open haard met vuurkorf en aslade

mechanische afzuiginstallatie

airco-installatie

       

(rol)luiken, screens

schakelmateriaal

(licht)dimmers

inbouwverlichting

gordijnrails
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wastafelverlichting

toilet met accessoires

       

keukenblok met onder- en bovenkasten, inc. verlichting

koel/vries combinatie keuken

laminaatvloer

Tapijt

Vinyl vloer

gordijnen beneden

gordijnen boven

Vitrages

rolgordijnen
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Verkoopinformatie 
 

Andere overeenkomsten overige gegevens 

Naast de na de eigendomsverkrijging en een akte van verdeling zijn er geen andere notariële- of 

onderhandse overeenkomst gesloten aangaande het pand.  

Eigendomen bijzondere verplichtingen . 

Het betreft volle eigendom.  

Publiekrechtelijke beperkingen 

Er is geen voorkeursrecht, ruilverkaveling, onteigening bekend dan wel overige publieksrechtelijke 

beperkingen bekend.  

Kadastrale grenzen 

De werkelijk (bebouwde) situatie wijkt niet af van kadastrale grenzen. 

Verhuur 

De woning is niet (gedeeltelijk) verhuurd. 

Procedures 

Er zijn geen procedures bekend. 

Monument/bescherm stad- of dorpsgezicht 

De woning is geen gemeentelijk monument dan wel een beschermd stad- of dorpsgezicht 

Premies en subsidies 

De woning valt niet onder enige premie-of subsidieregeling. Evenmin zijn er premies of subsidies verstrekt 

die kunnen worden teruggevorderd. 

Aanschrijvingen 

Overheid en nutsbedrijven hebben geen verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd 

dat te doen.  

  

Vragenlijst verkoop woning 



 

 

Verbouwingen 

Uitbouw is van 2002 met vergunning gemeente.  

Installaties 

Verwarming: stadsverwarming, geen problemen mee geweest, elk jaar onderhoud geweest 

Belasting 

Op de verkoop is 2% overdrachtsbelasting en geen omzetbelasting van toepassing (kosten koper). 

Gebruik 

Het object is in gebruik en wordt geleverd met woonbestemming. Gezamenlijke erfafscheiding met de 

buren. 

Gebreken 

Er zijn geen bezwaren of gebreken aan de technische installaties bekend.  

Verontreiniging 

Verkoper is niet bekend met enige vorm van verontreiniging. 

Huur/lease 

Er zijn geen huur/lease overeenkomsten. 

Fundering, isolatie, kozijnen, ramen en deuren 

Betonnen vloeren.  

Houten kozijnen. Dubbel glas. Volledig geïsoleerd. Buitenom geschilderd in 2017.  

Er zijn geen problemen met de fundering. De riolering is van PVC. Er is geen septictank aanwezig.  

 

 



 

 
 

 

Een huis succesvol verkopen gaat niet vanzelf. Hier komt veel bij kijken. Een stevig verkoopplan en een 

eersteklas presentatie zijn daarvoor onmisbaar. Voeg daarbij de proactieve inzet, social media en een 

flinke dosis lokale marktkennis en u heeft de mix die ervoor zorgt dat EV Wonen Makelaardij 

aantoonbaar zeer tevreden klanten heeft. 

 

EV Wonen Makelaardij is een Full service makelaar voor: 
- Verkoop woningen 

- Aankoop woningen 

- Hypotheken 

- Taxaties 
 

EIGENTIJDS EN VERNIEUWEND 

Mijn werkwijze is helder en persoonlijk.  

Ik breng, samen met u, al uw specifieke wensen zorgvuldig in kaart. Vervolgens bepalen we de 

verkoopprijs, de aanvaardingstermijn en zal er een marketingplan op maat voor uw woning worden 

gemaakt.  

 

EERLIJK EN VERTROUWD 

Ik neem u en het vak makelaardij uiterst serieus. Dat betekent onder meer, dat ik de volle aandacht 

heb voor uw persoonlijke situatie en de bijzonderheden van uw woning. Mijn klanten geven mij op dit 

moment een gemiddelde Funda beoordeling van 9,5! 

 

ERG VOORDELIG 

Doordat ik een kantoor aan huis heb zonder groot personeelsbestand, bied ik u veel persoonlijke 

aandacht en een scherp tarief. Er worden geen opstartkosten in rekening gebracht en afrekening vindt 

pas plaats bij het passeren van de woning bij de notaris. Door deze combinatie van factoren ontvangt u 

de optimale prijs – kwaliteit verhouding. 

 
Waarom kiezen voor EV Wonen Makelaardij: 
–>  Kennis van de markt en uw buurt 

–>  Scherpe offerte 

–>  Optimale presentatie van uw woning 

–>  Groot bereik van potentiële kopers  

–>  Gedreven makelaar 

–>  Aangesloten bij een brancheorganisatie 

–>  Zeer goede beoordeling door tevreden klanten 

 

 

Over EV Wonen 

https://www.evwonen.nl/woningverkoop/
https://www.evwonen.nl/over-ons/
https://www.funda.nl/beoordelingenwidget/60881/1/3=009fc4;6=61/verkoop/


 

 

 

 

Aankoopmakelaar 

EV Wonen Makelaardij kan zowel voor de verkoop als voor de aankoop van een woning worden 

ingeschakeld. Een huis of appartement kopen is voor veel mensen een grote stap en een cruciaal 

moment in hun leven. Er komt veel kijken bij de aankoop van uw droomhuis, het is daarom verstandig 

om een aankoopmakelaar in de hand te nemen.  

Als u het ‘juiste gevoel’ krijgt bij het bekijken van ‘de droomwoning’ dan is het heel menselijk om veel 

elementen rooskleuriger te zien dan ze in werkelijkheid zijn. 

Realiseert u zich dat de makelaar van de verkoper maar één belang heeft en dat is een optimaal 

resultaat behalen voor zijn klant. Neem uw eigen aankoopmakelaar mee om u zo goed mogelijk te 

adviseren, om zeker te zijn van een realistische en onafhankelijke kijk op de situatie. 

 

Mocht deze woning niet aan uw wensen voldoen dan help ik u graag met het 

zoeken naar een passende woning! 

 

 

Verkoopmakelaar 

Investeringskosten voor de verkoop van de eigen woning: 

• Full service dienstverlening tegen een scherp courtage tarief van de verkoopprijs of een vooraf 

afgesproken bedrag. Dit is afhankelijk van uw wensen.  

 

• Geen opstartkosten en pas betalen bij de notaris! 

 

• Annuleringskosten: alleen bij intrekking van de opdracht een vooraf afgesproken bedrag 

inclusief BTW als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. 

 

EV Wonen biedt u een geheel vrijblijvende en GRATIS WAARDEBEPALING van 

uw woning inclusief een offerte voor een eventuele verkoop! 

 

 

Over EV Wonen 



 

 
 
 
 
Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract 
van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet 
u niet elke dag. Een makelaar doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed 
antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat 
wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen. 
 

1. WANNEER BEN IK IN ONDERHANDELING?  
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te  
doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw 
bod met de verkoper zal bespreken. 
 

2. MAG EEN MAKELAAR DOORGAAN MET BEZICHTIGINGEN ALS ER AL OVER EEN BOD 
ONDERHANDELD WORDT? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan 
het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. (Overigens mag ook met meer 
dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een makelaar moet dit wel duidelijk melden.) 
Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, 
‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan 
pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde 
beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk 
overbieden kunnen uitlokken. 
 

3. WANNEER IK DE VRAAGPRIJS BIED, MOET DE VERKOPER DE WONING DAN AAN MIJ VERKOPEN? 
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het 
doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod 
aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Overigens komt een 
overeenkomst slechts tot stand, als partijen het ook eens zijn over de datum van notariële 
overdracht, roerende zaken en ontbindende voorwaarden.  
 

4. KAN DE VERKOPER DE VRAAGPRIJS VAN WONING TIJDENS DE ONDERHANDELINGEN VERHOGEN? 
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als 
potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. 
Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.  
 

5. HOE KOMT DE KOOP TOT STAND? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum 
en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in 
een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. 
 U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een 
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw 
bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en 
ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.  
Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte 
heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in 
werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop.  

De 10 meest gestelde vragen over kopen en verkopen van een huis 



 
 

 
 
Doet u dit niet, 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. 
 

6. MAG EEN MAKELAAR TIJDENS DE ONDERHANDELING HET SYSTEEM VAN VERKOOP WIJZIGEN? 
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg 
met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te 
wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle 
bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, 
dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.  
 

7. MAG EEN MAKELAAR EEN BELACHELIJK HOGE PRIJS VRAGEN VOOR EEN WONING? 
De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan 
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.  
 

8. 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 
voorwaarden 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 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 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 de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde 
toezeggingen worden gedaan.  
 

9. MOET EEN MAKELAAR ALS EERSTE MET MIJ IN ONDERHANDELING GAAN ALS IK DE EERSTE BEN 
DIE BELT VOOR EEN BEZICHTIGING OF ALS IK ALS EERSTE EEN BOD UITBRENG?  
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel 
de plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw 
positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. 
 

10. MAG EEN EIGENAAR INGAAN OP EEN HOGER BOD Ondanks het bereiken van mondelinge 
overeenstemming tussen een consument-verkoper en een consument-koper weigerde de verkoper 
te tekenen. Er kwam dus geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand. De reden voor het weigeren 
was een hoger bod. De Hoge Raad bepaalde dat de verkoper niet door een rechterlijk vonnis kan 
worden gedwongen zijn handtekening te zetten op de koopovereenkomst.  
Dit schriftelijkheids vereiste voor consument-verkoper is in 2011 bevestigd door de hoogste rechter 
in Nederland, de Hoge Raad. Het accepteren van een hoger bod leidde bovendien niet tot het 
betalen van schadevergoeding aan de eerste koper.  
Een verkoper kan dus zolang de koopovereenkomst niet is ondertekend ingaan op een hoger bod 
van een tweede koper!  
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