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TE KOOP 
Gut Langen 3 - 320 , Bad Bentheim 

Vraagprijs € 189.000,- k.k. 
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Vlakbij het charmante Duitse kuurstadje Bad Bentheim, aan de grens met Nederland en in het 
prachtige nieuwe (2008) Ferienresort Bad Bentheim en op royale kavel gelegen halfvrijstaande, 4 
persoons recreatiewoning met dubbele parkeerplaats. 
 
De woning is gunstig gelegen ten opzichte van de diverse voorzieningen die het park te bieden 
heeft. Op het Resort vindt u luxe recreatiewoningen, gebouwd onder de typerende architectuur van 
de streek en gegroepeerd in hofjes tussen bomen van honderden jaren oud. Direct tegenover het 
park kunt u terecht in het fraaie gemeentelijke overdekte zwembad met kinderbad en het buitenbad 
met diverse speelmogelijkheden. 
 
Voor alle informatie omtrent het luxe recreatiepark verwijzen wij u naar www.roompot.nl 
 
Begane grond: 
Overdekte entree, hal, toilet met wasfontein, doorzonwoonkamer met schuifpui, open keuken met 
L-vormige keukenopstelling voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, combioven, vaatwasser en 
koelkast met vriesvak, bijkeuken met toegang naar tuin, was- en cv ruimte. 
 
1e Verdieping: 
Overloop, 2 slaapkamers, geheel betegelde badkamer met wastafel, ligbad en douche, separaat 
toilet met wasfontein, 2e badkamer met douchehoek, wastafel en 4 persoonssauna. 
 
Bijzonderheden: 
* Bouwjaar 2008 * Perceel 364 m2 * Woonoppervlak 102 m2 * Thermostaat op iedere kamer * 
Gehele woning is voorzien van vloerverwarming * Bij koop is een waarborgsom/bankgarantie 
vereist van 10% van de koopsom. 

Omschrijving
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Lijst van zaken
 

 

Beschrijving zaken blijft 
achter 

gaat  
mee 

overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

tuin: 

 tuinaanleg / bestrating / beplanting  � � � � 

 buitenverlichting � � � � 

 tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder � � � � 

 tuinhuisje / buitenberging � � � � 

 kasten/werkbank in tuinhuis/berging � � � � 

 broeikas � � � � 

 voet droogmolen � � � � 

woning: 

 vlaggenmast � � � � 

 schotel/antenne � � � � 

 brievenbus � � � � 

 (voordeur)bel � � � � 

 alarminstallatie � � � � 

 veiligheidssloten/inbraakpreventie � � � � 

 rookmelders � � � � 

 rolluiken / zonwering buiten � � � � 

 zonwering binnen � � � � 

 vliegenhorren � � � � 

raamdecoratie, te weten: 

 gordijnrails / gordijnen / vitrages � � � � 

 rolgordijnen � � � � 

 losse horren/rolhorren � � � � 

 gordijnrails � � � � 

vloerdecoratie, te weten: 

 - vloerbedekking  � � � � 

 - parketvloer / laminaat � � � � 

 - plavuizen � � � � 

warmwatervoorziening, te weten: 

 - hr combiketel � � � � 

  c.v. met toebehoren � � � � 

 thermostaat � � � � 

 mechanische ventilatie/luchtbehandeling � � � � 

 airconditioning � � � � 

 open haard met toebehoren � � � � 

 allesbrander � � � � 

 kachels � � � � 

 isolatievoorzieningen � � � � 

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

 radiatorafwerking � � � � 

 schilderijophangsysteem � � � � 
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Lijst van zaken
 

Beschrijving zaken blijft 
achter 

gaat  
mee 

overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

 keukenblok met bovenkasten  � � � � 

keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

 - kookplaat � � � � 

 - rvs afzuigkap � � � � 

 - combioven � � � � 

 - vaatwasser � � � � 

 - koelkast � � � � 

keukenaccessoires 

 - senseo koffiemachine � � � � 

 - waterkoker � � � � 

 - servies, pannen + bestek � � � � 

verlichting, te weten: 

 - alle lampen � � � � 

(losse) kasten, legplanken, te weten: 

 vast bureau � � � � 

 spiegelwanden � � � � 

 wastafels met accessoires � � � � 

toiletaccessoires  

 - - � � � � 

badkameraccessoires  

 - - � � � � 

 sauna met toebehoren � � � � 

 veiligheidsschakelaar wasautomaat � � � � 

 waterslot wasautomaat � � � � 

overig 
 
zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, 
geisers): 

overige zaken, te weten: 

 - geheel gemeubileerd � � � � 

 - wasmachine � � � � 

 - droger � � � � 

 - stofzuiger � � � � 

 - tuinset 4p. + parasol � � � � 

bijzondere opmerkingen: 
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Algemene informatie

 

Onderzoeksplicht & Mededelingsplicht 
Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijke 
aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de 
eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling de koper 
zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende 
mededelingsplicht. Op grond van Burgerlijk Wetboek, rust er op de koper van een woning 
een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de 
beoordeling of de woning die eigenschappen zal bezitten die hij redelijkerwijs mag 
verwachten. Het verdient dan ook een aanbeveling een ter zake (bouwkundig) deskundige 
in te schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te 
gaan komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening. 
 
 
Koopakte 
Indien er tussen partijen overeenstemming is bereikt over de prijs, de opleveringsdatum en 
eventuele andere voorwaarden wordt door ons kantoor een koopakte gemaakt conform 
het model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). 
 
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de 
modelkoopakte die is opgesteld door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging 
Eigen Huis. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van 
hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie en dergelijke), worden alleen vermeld als deze 
in de onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure aanvullende 
clausules zijn vermeld, worden deze indien van toepassing opgenomen in de koopakte. 
 
 
Ontbindende voorwaarden 
De termijn die wordt opgenomen in de koopakte voor een eventuele (overeengekomen) 
ontbindende voorwaarde (bijvoorbeeld voor een financiering) is 3 weken na het sluiten van 
de mondelinge overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is afgesproken. 
 
 
Waarborgsom / bankgarantie 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door 
de kopende partij binnen 5 weken na de mondelinge totstandkoming van de 
overeenkomst, een waarborgsom in handen van de notaris gestort ter grootte van 10% 
van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom volstaat een bankgarantie ook, mits 
deze aan de voorwaarden voldoet. Indien er een bankgarantie wordt afgegeven dient dit te 
geschieden door een in Nederland gevestigde bankinstelling. 
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Algemene informatie

 

Bedenktijd 
Een consument die een woning koopt, heeft op grond van de Wet Koop Onroerende 
Zaken 3 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kan de koper de overeenkomst alsnog 
ongedaan maken. De bedenktijd begint om 0:00 uur van de dag die volgt op de dag dat de 
tussen partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte (in kopie) aan 
aspirant koper ter hand is gesteld, voor welke ontvangst aspirant koper een 
ontvangstbevestiging ondertekent. 
 
Deze bedenktijd eindigt tegen 24:00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel 
uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag 
eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag is. De makelaar legt u de verdere details over de 
bedenktijd graag uit. 
 
 
Vrijblijvende aanbieding 
Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling 
te treden en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Een bieding gelijk aan de 
vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. 
 
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de 
mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het 
vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw-) tekeningen kan de maatvoering 
afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de koper geen enkel recht worden 
ontleend. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige 
aansprakelijkheid. 
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De verkoop van uw huis

 

 

De verkoop van uw huis: 
Het verkopen van uw woning is een grote beslissing die u waarschijnlijk maar een paar 
keer in uw leven maakt. Het is dan van groot belang dat u hiervoor de juiste 
voorbereidingen treft. Wij helpen u hier graag mee. 
Bij de verkoop van uw woning zijn tal van zaken belangrijk. Dit begint al bij het vaststellen 
van de vraagprijs. Deze moet precies goed zijn zodat u ook de juiste categorie kopers 
benaderd. Ook de foto's van uw woning zijn belangrijk. De foto's zijn het "visitekaartje" van 
uw woning. Bij deze eerste indruk die kandidaat kopers van uw huis krijgen moet hun 
interesse gewekt worden. 
Wij informeren u graag over het gehele verkooptraject en stellen samen met u een 
verkoopplan op. Dit begint bij het vaststellen van de juiste vraagprijs en gaat tot aan de 
notaris. Maar ook daarna zijn wij er voor u voor het geval er zich nog problemen voordoen. 
 
Wij vertellen u graag dat, als wij samen met u uw huis mogen verkopen, u erop kunt 
vertrouwen dat u een makelaar heeft gekozen die weet wat er speelt in uw woonplaats, die 
reeds 10 jaar ervaring heeft in de woningmarkt, die actief is, die een kantoor op een A 
locatie heeft met een goede etalage, die een up to date website heeft, die uw woning 
prominent op Funda plaatst, die ook in de avonduren en weekenden voor u klaar staat, die 
regelmatig contact met u heeft, die zeer gedreven is om uw huis te verkopen en een zeer 
breed netwerk heeft! 
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Het kopen van uw nieuwe huis

 

Het kopen van uw nieuwe huis: 
Het kopen van uw nieuwe huis is een emotionele gebeurtenis. Dit klinkt misschien wat 
zwaar maar het komt maar al te vaak voor dat kopers een huis uiteindelijk graag willen 
hebben en zelfs bereid zijn om dan toch maar die laatste € 5000,- te betalen. Hier speelt 
emotie zeker een rol. En wat dacht u van de juridische aspecten. Een fout is zo gemaakt. 
Laat u dit niet gebeuren, Kreffer Makelaardij helpt u graag bij de aankoop van een woning.  
En voor de kosten hoeft u het niet te laten, die verdient u gegarandeerd terug. 
 
Enkele redenen waarom u kiest voor Kreffer Makelaardij als uw aankoopmakelaar: 
1) Laagste koopsom door marktkennis en geen emotionele betrokkenheid. 
2) Zekerheid en veiligheid door bouwkundige en juridische kennis, wat u behoed voor een 
miskoop. 
3) Onderhandelingen voeren wij voor u, wij doen dit elke dag en het bespaart u veel stress 
en spanning. 
4) Wij begeleiden u in het gehele aankoopproces, van bezichtiging tot aan de notaris. Dit 
is voor u wel zo prettig en het bespaart u veel tijd. 
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Taxatie van uw huis

 

Taxatie van uw huis: 
Er zijn verschillende redenen waarvoor u een taxatierapport nodig zou kunnen hebben. 
Denkt u bijvoorbeeld aan de verkoop van uw huis of de aankoop van een nieuwe woning 
of het oversluiten van de hypotheek. Maar ook bij een scheiding of overlijden kan een 
taxatierapport noodzakelijk zijn. Diverse geldverstrekkers, zoals banken en 
verzekeringsmaatschappijen, accepteren niet zomaar elke taxatie maar hanteren strikte 
regels. Wij hanteren bij taxaties het model NVM-taxatierapport dat door alle banken en 
geldverstrekkende instellingen wordt geaccepteerd. 
 
Het taxeren van een woning op de juiste waarde is een vak op zich. Er zijn vele factoren 
die invloed hebben op de waarde van de woning. Bijvoorbeeld de actuele marktsituatie, 
ligging, staat van onderhoud, afwerking, grootte van het pand en van het perceel maar ook 
toekomstige ontwikkelingen, juridische factoren en mogelijkheden binnen een 
bestemmingsplan zijn van invloed op de waarde. Het is dus van groot belang al deze 
factoren op de juiste waarde te schatten. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. 
 
Onze makelaars zijn beëdigd NVM-makelaar/taxateur en ingeschreven in het register van 
de Stichting VastgoedCert en daarmee ook Registermakelaar/taxateur. Deze organisatie 
houdt zich bezig met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid 
van makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Dit is de reden waardoor wij bevoegd 
zijn om uw taxatierapport op te stellen en u de garantie heeft dat u een deskundig en 
betrouwbaar rapport ontvangt. 
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10 meest gestelde vragen

 
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. Wij als NVM makelaar (Nederlandse Vereniging voor Makelaars) 
doen 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 NVM-makelaar moet dit wel duidelijk 
melden. 
 
Vaak zal de verkopende NVM-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 NVM-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. 
 

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling 
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 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 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. 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. 
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10 meest gestelde vragen

 
6. Mag een makelaar van de NVM 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 van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een 
woning? 
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-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 NVM-makelaar kan doen aan een 
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar 
van de NVM 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 NVM-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. Hebt u 
serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. 
 

10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een 
woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte 
en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te 
houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de 
verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de 
verkoper en niet van u als koper. 
 


