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Lichtboei 185, 9732 JJ Groningen 

 

 

€ 235.000,- k.k.
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Omschrijving 

 
Keurige benedenwoning met tuin - 3 slaap/werkkamers - kunststof kozijnen - serre - garagebox  
  
Deze keurige benedenwoning ligt op een rustige locatie in de wijk Lewenborg. De woning beschikt over 3 
slaap/werkkamers, een aangebouwde serre en een garagebox (direct achter de woning) wordt mee verkocht!  
  
De woning heeft de volgende indeling: entree, hal met toilet, meterkast, keuken aan de voorzijde (uit 2005, ca 9m2)) 
v.v. o.a. vaatwasser, koelkast, losse oven met kookplaat en een afzuigkap. Aangrenzend de ruime woonkamer (ca 
28m2) welke toegang biedt tot de serre en een 2e hal. Deze hal ontsluit de 3 slaap/werkkamers (van resp ca. 13,5, 12 
en 6 m2), een bergkast v.v. CV opstelling en de badkamer welke is uitgevoerd in een neutrale kleurstelling en is v.v. 
een douchehoek, 2e toilet en een wastafelmeubel.  
Voorts is vanuit de woonkamer nog een hal met berging te bereiken.  
  
De achtertuin ligt op het westen en is daardoor zonnig! In de tuin staat een houten berging. Vanuit de achtertuin loop 
je zo naar de achtergelegen garagebox.  
  
De garagebox (ca 18 m2) maakt geen onderdeel uit van de VVE. Onderhoud is dus voor eigen rekening!  
  
De woning is onderdeel van een actieve VVE. De maandelijkse bijdrage is € 40,- en de VVE spaart voor groot 
onderhoud. Er wordt periodiek vergadert en de VVE heeft een opstalverzekering.  
  
De wijk Lewenborg is een ruim opgezette wijk met veel groen. De wijk heeft een eigen winkelcentrum en aansluiting 
op de ringweg. Ook andere voorzieningen vindt je in de wijk.  
  
Info:  
Gowonen: 103m2 (dit is exclusief de serre van ca 20m2!)  
Geheel v.v. kunststof kozijnen met isolerende beglazing  
Energielabel C  
Actieve VVE met een maandelijkse bijdrage van € 40,-.  
Aangebouwde serre  
Zonnige achtertuin op het westen met een houten berging  
Achter gelegen garagebox   
Verwarming en warm water middels CV installatie uit 2020  
  
Vraagprijs: € 235.000,- k.k.  
Aanvaarding in overleg
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Kenmerken 
 : € 235.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 4 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 372 m3 
Perceel oppervlakte : 18 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 103 m2 
Soort appartement : Benedenwoning 
Bouwperiode : 1971-1980 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  45 m2  (500 cm bij 900 ) cm  
Garage : Garagebox (510 bij 285 cm) 
Energielabel : C 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Voorzieningen  Mechanische ventilatie, TV kabel, Schuifpui 
C.V.-ketel : Remeha  (Gas gestookt combiketel uit 2020,  eigendom) 
   

Locatie 
Lichtboei 185  
9732 JJ  GRONINGEN 
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Lijst van zaken 
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Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 

Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     
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- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     
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- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

     

 

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

-      

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
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Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     
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 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 

er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 

neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 

contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 

worden 

overgen

omen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Op de verkoop van deze woning zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 
Deze informatie is u geheel vrijblijvend verstrekt. wij hebben bij het samenstellen van de verkoopinformatie de nodige 
zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat zich in de verkoopinformatie onjuistheden of onvolkomenheden 
bevinden. Noch de verkoper noch de makelaar aanvaarden daarvoor enige aansprakelijkheid. 
 
Koopakte: De koopakte wordt opgesteld conform NVM-model.  
 
Kosten koper: De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht 
voortvloeien zijn voor rekening van de koper. 
 
Notaris: Naar keuze kopende partij, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wanneer de koper echter niet tijdig een keuze 
kenbaar maakt vervalt het recht aan de verkoper. 
 
Waarborgsom/ bankgarantie: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij verlangt 
verkoper van koper, indien de overdracht later dan 8 weken na datum overeenkomst plaats vindt, een waarborgsom 
of bankgarantie, groot 10% van de koopsom, welke binnen 2 weken na definitieve overeenstemming* in handen van 
de notaris of diens bank- of girorekening wordt gestort. *Definitieve overeenstemming houdt in dat de bedenktijd en 
de termijnen van eventuele voorbehouden zijn verstreken. 
 
Bedenktijd: Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen, na de ter hand stelling van een kopie van de door 
koper en verkoper getekende koopakte, het recht de koopovereenkomst te ontbinden *Consument is een natuurlijk 
persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en koopt voor eigen gebruik. 
 
Voorbehouden: wanneer u een voorstel wilt doen met voorbehouden dient u  dit expliciet aan te geven. Er zijn geen 
standaard voorbehouden van toepassing. Informeer bij uw aankoopmakelaar! 
 
Financiering: Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor 
financiering voor een periode van 6 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te 
worden overeengekomen. Oplevering: In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare 
en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende- leidende erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 
 
Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de 
akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum 
van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerendezaakbelasting 
wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. 
 
Inschrijving: Partijen hebben het recht, gezamenlijk of afzonderlijk, de koopakte door de notaris te laten inschrijven in 
de openbare registers. Inschrijving beschermt onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na de 
inschrijving ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement surseance of 
schuldsanering. 
 
Identiteit partijen: Koper en verkoper stemmen ermee in dat, indien een der partijen daarom verzoekt, de 
wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 
 
Plattegronden: Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wij zijn hiervoor niet aansprakelijkheid. Eventuele oppervlakten, maten en afstanden zijn door mij zo nauwkeurig 
mogelijk opgemeten. Niettemin zijn de genoemde maten en oppervlakten indicatief. Aan de inhoud van deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Asbestclausule: Asbest is een prima product vanwege de goede eigenschappen die het bezit voor de bouw. Er kleven 
echter ook nadelen aan asbest, die naar verluidt gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Deze 
manifesteren zich met name bij de verwijdering daarvan. Sinds juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende 
materialen dan ook verboden. Tot die tijd kunnen er echter asbesthoudende materialen zijn gebruikt in de bouw, of 
zijn verwerkt in materialen welke zijn gebruikt in de bouw. Verkopers zijn niet altijd bekend met de aanwezigheid van 
asbest, omdat het erg moeilijk is om te herkennen in welke materialen asbest is gebruikt, welk soort asbest is gebruikt 
en in welke mate. Bij dergelijke panden wordt standaard een clausule op in de koopovereenkomst waarbij koper 
verklaart bekend te zijn met de (mogelijke) aanwezigheid van asbesthoudende materialen alsmede een uitsluiting van 
aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele (gezondheids)risico’s daaromtrent en voor een eventuele 
verplichting tot verwijdering en de kosten die dat met zich mee brengt. Met andere woorden, u neemt als koper alle 
risico’s volledig over. Meestal zal deze clausule er als volgt uitzien: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd 
dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart 
met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest 
en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. 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 één of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan 
de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan 
ook voor rekening en risico van koper. 
 
Lijst van roerende zaken: Het is voor u als koper natuurlijk van groot belang om te weten wat u precies koopt. Niet 
alle zaken in een onroerend goed worden door de verkoper achterlaten. Er kunnen zaken zijn die worden 
meegenomen. In deze brochure treft u een lijst met zaken die de verkoper meeneemt, die achterblijven of die tegen 
een bepaalde prijs kunnen worden overgenomen. Het is voor u belangrijk om hiernaar te vragen voorafgaande aan 
een eventuele onderhandeling. Er kunnen namelijk tussentijds ook wijzigingen optreden in deze lijst. Wanneer u een 
bieding doet, gaan wij uit van de lijst zoals deze u is overhandigd, tenzij expliciet door u anders is aangegeven. 
 
Ouderdomsclausule: de woningen die momenteel gebouwd worden hebben een andere kwaliteitsstandaard dan 
oudere woningen. Om er zeker van te zijn dat de koper zich voldoende bewust is van kwaliteitsverschillen die 
voortkomen uit de bouwperiode maar die ook hun oorzaak kunnen vinden in latere verbouwingen en/of andere 
aanpassingen wordt er, tenzij anders vermeld, een ouderdomsclausule opgenomen. Deze luidt alsvolgt: Het is koper 
bekend dat het verkochte dateert uit (bijvoorbeeld) de jaren 70 van de vorige eeuw wat betekent dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen mede gelet op (eventueel) in 
de tussentijd uitgevoerde opeenvolgende (ver)bouw(ings) werkzaamheden. In afwijking van artikel 6.3 van deze 
koopakte en artikel 7:17 lid en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan 
de overeenkomst voor rekening en risico van koper. 
 
Verkoper geen bewoner: In sommige gevallen is de verkoper niet de bewoner van de betreffende woning (geweest). 
De verkoper kan dan ook niet alle ins en outs weten van die woning wanneer hij daar wel zou hebben gewoond. In 
dergelijke gevallen nemen we de volgende clausule op in de koopovereenkomst: Koper is ermee bekend dat verkoper 
het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen 
respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het 
verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en 
artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en 
risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten! Of, nog beter: neem uw eigen NVM aankoopmakelaar 
mee! 
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AANVULLENDE INFORMATIE: 
 
 
Over de verstrekte informatie 
Deze brochure alsmede alle informatie betreffende dit aanbod is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Makelaardij Lucas Klamer noch de verkoper aanvaarden dienaangaande geen enkele 
aansprakelijkheid. 
 
Hoe nu verder? 
 
De bezichtiging 
Voor een (tweede) bezichtiging van deze woning kunt u altijd (geheel vrijblijvend) een afspraak met ons maken. Houdt 
u er rekening mee dat (een afspraak voor) een bezichtiging voor u tot geen enkele verplichting leidt, maar dat u 
hieraan ook geen rechten kunt ontlenen. Dit betekent dat wij vrij zijn om ook met andere kandidaten afspraken voor 
bezichtigingen te maken en eventueel in onderhandeling te treden. 
 
Na de bezichtiging 
Wanneer u een bezichtiging heeft gedaan en: 
U wilt meer informatie en/of u wilt een bieding op het pand uitbrengen? 
Neemt u dan contact op met ons kantoor (als u de aankoop zelf wilt verzorgen) of met uw eigen NVM makelaar (als u 
kiest voor een eigen makelaar die u bij de aankoop begeleidt). Houdt u er rekening mee dat wij uitsluitend de 
belangen van de verkoper behartigen! Het is daarom verstandig voor het aankopen van deze woning uw eigen NVM 
makelaar in te schakelen. 
U heeft geen verdere belangstelling? 
Wij stellen het op prijs als u ons dat binnen enkele dagen even telefonisch of per email laat weten, zodat wij de 
eigenaar van de woning kunnen informeren. Als u daarbij ook de reden vermeldt, kunnen wij u de volgende keer beter 
van dienst zijn. 
 
Wanneer u een bod wilt doen 
Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die in 
het algemeen en voor u in het bijzonder van belang zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. 
Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze informatie, het inwinnen van informatie bij overheidsinstanties, 
een onderzoek naar uw financiële mogelijkheden etc. Verzekert u zich ervan dat alle voor u belangrijke zaken ter 
sprake komen. Schroomt u niet om tekst en uitleg te vragen over de woning en de te volgen procedure. 
  
 Het uitbrengen van een bod 
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken over 
de volgende zaken: 
 - datum van eigendomsoverdracht 
 - eventuele overname van roerende zaken 
 - eventuele ontbindende voorwaarde(n)Let op: als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde voor, bijvoorbeeld, de financiering. U dient dit expliciet bij uw bod te vermelden. Over ontbindende 
voorwaarden moeten partijen het eens zijn voor de koop. 
 
Een bouwtechnische keuring 
Sommige huizen zijn vooraf bouwtechnisch gekeurd door een erkend onafhankelijk bouwkundig bureau. Een 
bouwtechnische keuring geeft u een goed beeld van de bouwkundige staat van de woning. Voor die onderdelen 
waarvoor op korte termijn herstelwerkzaamheden worden verwacht, is aangegeven welke kosten daarvoor zijn 
geraamd. Kopers krijgen hiermee al in een vroeg stadium een objectieve analyse van de bouwkundige en technische 
staat van de woning. 
Als er een bouwtechnisch rapport is opgemaakt, dan is deze op ons kantoor ter inzage beschikbaar voor serieuze 
kandidaat-kopers, die na bezichtiging van de woning hebben aangegeven dat zij aankoop van de woning serieus 
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overwegen. 
De bouwtechnische keuring is niet voor appartementen, zo goed als nieuwe woningen en geheel te renoveren 
woningen. 
 
Onderzoeksplicht 
U heeft als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt ondermeer in dat u niet zonder meer mag afgaan op de aan u 
verstrekte informatie. Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat ook de aanwezigheid van een bouwtechnisch rapport u niet 
ontslaat van de eigen onderzoeksplicht die u als koper heeft. 
 
Lijst van (on)roerende zaken 
Bij aankoop wordt de staat van oplevering in de regel vastgesteld middels een lijst van zaken (roerende en 
onroerende) die in de woning achterblijven, zaken die meegaan en zaken die door koper tegen vergoeding 
overgenomen kunnen worden. 
Voor zover in de brochure een lijst van zaken is gevoegd, is deze onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 
 
Koopakte 
Nadat de onderhandelingen zijn afgerond en tenzij anders vermeld zal de koopakte worden opgemaakt door 
Makelaardij Lucas Klamer conform de modelakte, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in 
onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
 
Waarborgsom/Bankgarantie 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper dient deze binnen 6 weken na het sluiten van de 
koopovereenkomst een waarborgsom te storten in handen van de notaris. Deze waarborgsom bedraagt 10% van de 
koopsom en wordt in mindering gebracht op de koopsom. In plaats daarvan kan de koper ook een bankgarantie 
stellen voor het zelfde bedrag. 
 
Kopersbescherming 
Indien u dat wenst bestaat er de mogelijkheid om de koopovereenkomst te laten inschrijven in de openbare registers 
(Het Kadaster). De inschrijving heeft tot gevolg dat latere faillissementen, overdrachten, beslagen, en een later 
gevestigd voorkeursrecht van de gemeente niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. De inschrijving vindt 
plaats zo snel mogelijk na het aflopen van de bedenktijd óf, indien de levering plaatsvindt meer dan 6 maanden na het 
sluiten van de overeenkomst, circa 5½ maand voor de notariële levering. De kosten van de inschrijving worden door 
koper gedragen. De kosten van inschrijving kunnen worden opgevraagd bij de notaris, die door de koper wordt 
gekozen. 
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Veelgestelde vragen 
 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
 
Als koper kunt u niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper op uw 
bod reageert. Dus als de verkoper een tegenbod doet. Daarnaast kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven 
dat u met de verkoper in onderhandeling bent. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft 
dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken. 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De makelaar zal een belangstellende zeggen dat hij 
‘’onderbod’’ is. Hij zal geen mededelingen doen over de hoogte van de bieding. Dit zou overbieden kunnen uitlokken. 
Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien u ook belangstellend bent voor de woning. 
 
Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
 
Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u 
een bod. De verkoper kan dan alsnog beslissen of hij uw bod al dan niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een 
tegenbod laat doen. 
  
Mag de makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
 
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het 
moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan een verkopende makelaar in overleg met de verkoper 
besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de 
eventuele gedane toezeggingen na te komen. De verkoper kiest bijvoorbeeld voor een inschrijfprocedure. Alle bieders 
hebben dan een gelijke kans met het uitbrengen van een bod. 
 
Een woning kopen? Neem uw eigen NVM makelaar mee! 
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AANKOOPBEGELEIDING BIJ MAKELAARDIJ LUCAS KLAMER: 
  
Zoals u wellicht heeft gemerkt kan het zoeken van een geschikte woning gecompliceerd en tijdrovend zijn. Om u tijd, 
teleurstelling en uiteindelijk geld te besparen wijzen wij u op de mogelijkheid van het inschakelen van uw ‘’eigen’’ 
makelaar voor aankoopbegeleiding. 
 
Wat zijn de voordelen van een eigen aankoopmakelaar? We noemen een aantal: 
 - Makelaardij Lucas Klamer weet wat de woning echt waard is en voert de onderhandelingen met de kopers 
of de verkopende makelaar. We proberen een zo gunstig mogelijke prijs voor je te krijgen. Als je zelf niet zo’n goede 
onderhandelaar bent kan dit handig zijn. 
  
 - Makelaardij Lucas Klamer neemt je het traject van de koop van de woning uit handen. We verzorgen 
juridische en administratieve taken. Bijvoorbeeld het controleren van de koopovereenkomst zodat je er zeker van 
bent dat alle afspraken juist zijn vastgelegd en de inspectie van de woning voordat de overdracht plaatsvindt. 
  
 - Wil je je woning verbouwen en of verhuren, wij weten wat de regels zijn. 
  
 - Wij kijken kritisch naar de woning die je op het oog hebt. Wij zien misschien gebreken die jij zelf over het 
hoofd ziet en die later behoorlijk duur kunnen zijn om te herstellen. Als je gebreken van tevoren aangeeft, kun je nog 
meenemen in de prijsonderhandeling. Als de koop eenmaal rond is, kan dat niet meer. 
  
 - Helemaal verliefd op een woning? Dan kan het zijn dat je er niet helemaal meer objectief naar kijkt. Het 
gevaar is dan dat je te veel betaalt. Je mag van ons verwachten dat deze emoties bij ons geen rol spelen in de 
objectieve kijk. 
  
 - De woningmarkt is de laatste jaren behoorlijk overspannen, waardoor huizen soms binnen een paar dagen 
verkocht zijn. Wij zien eerder dan jij welke woningen op de markt komen. Heb je al een aantal keer achter het net 
gevist en was de woning al verkocht op het moment dat jij contact opnam? Wij kunnen je tippen over een huis die aan 
jullie wensen voldoet.Bij het inschakelen van makelaardij Lucas Klamer wordt er in eerste instantie een inventarisatie 
gemaakt van uw woonwensen. Wij zorgen dan dat uit het volledige woonaanbod de woningen worden geselecteerd 
die voldoen aan uw woonwensen. Vervolgens begeleiden we u bij het volledige aankoop traject, zodat al uw vragen 
beantwoord zijn, voordat de koop definitief wordt gesloten en u achteraf niet voor verassingen komt te staan. 
De makelaar die een woning verkoopt mag alleen de belangen van de verkoper behartigen. Daarom is het altijd 
verstandig om, wanneer u een woning wilt kopen, ons mee te nemen. De verkopende partij heeft een meldingsplicht. 
 
Echter, de kopende partij heeft een onderzoeksplicht! Wij bieden u zekerheid en komen alleen op voor u! 
  
Speciaal voor kopers en zoekers van woonruimte hebben wij op maat gesneden pakketten ontwikkeld, vraag er naar 
en wij sturen vrijblijvend de prijzen en mogelijkheden naar u via de email.  
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