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OLDENZAAL

Plezierig

WONEN
B E G I N T  B I J  K R E F F E R  M A K E L A A R D I J



KENMERKEN

Maak kennis met de kenmerken 
van de woning. Heeft u vragen 
over de kenmerken, wilt u een 
bezichting aanvragen of meer 
informatie ontvangen? Neem 
dan contact op met uw 
makelaar. 




De contactgegevens vindt u op 
de achterzijde van deze 
brochure. 

Soort


Type


Kamers


Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar


Tuin


Garage


Verwarming


Isolatie

eengezinswoning


vrijstaande woning


7


112 m²


523 m²


436 m³


1965


tuin rondom


vrijstaand steen


c.v.-ketel


gedeeltelijk dubbel glas



ALGEMENE INFORMATIE

Gelegen op een locatie zoals u ze zelden tegenkomt! Vrijheid, natuur, wandelen of fietsen, de vrije 
natuur is op steenworp afstand!




Deze vrijstaande jaren '60 woning is gelegen aan de rand van natuurgebied de 'Boerskotten' op een fraai, 
vrij gelegen, ruim perceel en is voorzien van een woonkamer met zij erker, garage, dubbele oprit, 
aangebouwde sfeervolle  veranda en zwembad in de tuin. 




Begane grond:

Overdekte entree, hal, vrijdragend toilet met wasfontein en spots, bijkeuken/speelkamer met vaste 
kastenwand, wasruimte, vliering en c.v. ruimte, ruime en lichte woonkamer met erker en pvc vloer, 
woonkeuken met keukenblok v.v.  gaskookplaat, afzuigkap en koelkast.




Eerste verdieping:

Overloop met vaste kast, 3 slaapkamers allen met vaste kast en 1 met toegang naar balkon, geheel 
betegelde badkamer met douchecabine, dubbele wastafel met meubel, vrijdragend toilet, spots en 
designradiator. 




Tweede verdieping: 

Middels vlizotrap te bereiken bergzolder met gevelramen. 




Bijzonderheden:

Bouwjaar 1965 * Perceel 523 m² * Woonoppervlak 112 m² excl. 2e verd. * Inhoud ca. 436 m³ * Nefit HR 
combiketel, 2003 * Eigen oprit voor meerdere auto's * Dakgoten vernieuwd in 2016, schilderwerk in 2017 
* Aangebouwde veranda voorzien van elektrische screens, elektra en verlichting * Nette tuin met terras, 
gazon, sierbestrating, zwembad en erfafscheiding d.m.v. een groene haag * Bij koop is een 
waarborgsom / bankgarantie vereist van 10% van de koopsom.





Gelegen op een locatie zoals u ze zelden 
tegenkomt! Vrijheid, natuur, wandelen 
of fietsen, de vrije natuur is op 
steenworp afstand!




Deze vrijstaande jaren ’60 woning is 
gelegen aan de rand van natuurgebied de 
‘Boerskotten’ op een fraai, vrij gelegen, 
ruim perceel en is voorzien van een 
woonkamer met zij erker, garage, 
dubbele oprit, aangebouwde sfeervolle  
veranda en zwembad in de tuin. 















LIJST VAN ZAKEN

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin overige

Partytent X

Zwembad X

 

Woning

Rookmelders X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Vlaggenmast X

 

Raamdecoratie

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Thermostaat X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

Keuken (inbouw)apparatuur X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

Algemeen

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Wastafels met accessoires X

Waterslot wasautomaat X



PLATTEGRONDEN

Maten in de plattegrond zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.



PLATTEGRONDEN

Maten in de plattegrond zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.



KADASTRALE KAART



Actief, jong, innovatief, persoonlijk en betrokken dat is de beste omschrijving voor ons kantoor. In 2010,
midden in de kredietcrisis, opgericht en vervolgens het snelst groeiende makelaarskantoor in Twente
geworden waarbij wij met ons kantoor de afgelopen jaren veelal de meeste huizen in Oldenzaal
verkochten.



In 2013 is er een tweede vestiging opgestart in Enschede onder de naam Kreffer & Welker makelaardij.
Inmiddels is ons aandeel in kantoor Enschede succesvol verkocht en timmeren wij met ons kantoor in
Oldenzaal nog steeds hard aan de weg. Met twee fulltime makelaars en twee jonge top secretaresses op
de binnendienst bieden wij u vanaf een A1 locatie alle middelen om uw woning succesvol te verkopen.
Onze klanten bevinden zich in alle leeftijdscategorieën van jong tot oud en in elke prijsklasse van laag
tot hoog.




In december 2017 hebben wij onze nieuwe lokatie betrokken. Vanaf deze top lokatie kunnen wij onze
klanten nog beter van dienst zijn. 

Volg ons op Facebook waar we u continue op de hoogte houden van onze ontwikkelingen of loop gerust
binnen aan de Ootmarsumsestraat 8. Wij verwelkomen u graag als klant bij Kreffer Makelaardij. 




Met enthousiaste groet,




Team Kreffer Makelaardij

ONS KANTOOR



OP ZOEK NAAR EEN WONING?

Uw wensen, dromen en mogelijkheden




Steeds vaker schakelen kopers bij het kopen van een woning de hulp en deskundigheid van een NVM
makelaar in. Eigenlijk heel logisch. Een verkopende makelaar staat er immers om de belangen te
behartigen van de verkopende partij. Waarom zou u zelf geen makelaar in de armen nemen die uw
belangen behartigd?




Het kopen van een nieuwe woning is heel bijzonder en spannend. Wij begeleiden u graag bij een van de
grootste en moeilijkste beslissingen in uw leven; het kopen van een nieuwe woning. 

Samen brengen wij uw woonwensen in kaart. 

Wordt dit uw eerste koopwoning? Waarom wilt u verhuizen? Wat zijn uw toekomstplannen? En in welke
wijk wilt u wonen? Wilt u groter of kleiner wonen? 

Kreffer Makelaardij adviseert u graag en helpt 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) Scherpe koopsom en de meest gunstige voorwaarden door marktkennis;

2) Geen emotionele betrokkenheid;

3) Zekerheid en veiligheid door bouwkundige en juridische kennis wat u behoedt voor een miskoop;

4) Als aankoopmakelaar voeren wij de onderhandelingen;

5) Wij begeleiden u in het gehele aankoopproces, van bezichtiging tot en met de officiële overdracht bij 

    de notaris.




Op zoek naar een woning? Neem contact met ons op.







 Ik heb een taxatie nodig!




 Er zijn verschillende redenen waarvoor u een taxatieopdracht nodig zou kunnen hebben. Of het gaat om
een waardebepaling voor een verkoop, de wijziging van uw hypotheek, een taxatie ten behoeve van een
aan-/ verkoop of een waardebepaling voor de fiscus? Kreffer Makelaardij taxeert met kennis van zaken
om de juiste objectieve waarde te kunnen bepalen.




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 zoals de actuele marktsituatie, locatie, staat van onderhoud,
afwerking, woonoppervlakte, inhoud maar ook toekomstige ontwikkelingen, juridische factoren en
mogelijkheden binnen een bestemmingsplan. Het is van groot belang al deze factoren op de juiste
waarde te schatten. 




Ons kantoor heeft twee beëdigd taxateurs welke ingeschreven staan in het Nederlands Register Vastgoed
Taxateurs (NRVT) en zijn aangesloten bij het validatie-instituut NWWI.

Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de
Register-Taxateur .Wilt u meer weten over de taxatie van uw woning of bedrijfspand? Neem contact met
ons op.



Ik wil graag een vrijblijvende waardebepaling!




Wilt u uw woning verkopen of overweegt u over te gaan tot de verkoop van uw huis? Dan is een
vrijblijvende waardebepaling van uw woning een goede eerste stap. Kreffer Makelaardij komt graag bij u
langs voor een vrijblijvende waardebepaling van uw woning. 

 

Bij de afspraak voor de waardebepaling van uw woning, beantwoorden we graag vragen als: welke
waarde heeft mijn woning, wat is de onderbouwing en wat zijn de kosten van een verkoopopdracht en
hoe pakt Kreffer Makelaardij de verkoop van mijn huis aan?

Door onze waardebepaling van uw woning kunnen wij u vertellen u kunt verwachten en welke indruk uw
woning achterlaat bij een potentiële koper. Een waarde bepaling kan daarom een effectief hulpmiddel
zijn om beter inzicht te krijgen in de verkoop van uw huis.

  

Wilt u meer weten? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!





 Ik wil graag mijn woning verkopen!




Het verkopen van uw woning is een grote beslissing die u waarschijnlijk maar een aantal keer in uw leven
maakt. Het is dan van groot belang dat u hiervoor de juiste voorbereidingen treft. 




Wij informeren u graag over het gehele verkooptraject en stellen samen met u een verkoopplan op. Als
wij samen met u de woning mogen verkopen, kunt u erop vertrouwen dat u een makelaar heeft gekozen
die weet wat er speelt in uw woonplaats, die actief is, die ook in de avonduren en weekenden voor u
klaar staat en zeer gedreven is om uw woning te verkopen!




Kreffer Makelaardij heeft een groot zoekersbestand, die wij als eerste op de hoogte brengen van ons
nieuwe woningaanbod.

Wij adviseren u over de waarde van uw woning en welke vraagprijs daar het beste bij past. Tevens
adviseren wij u over de verkoopstrategie met onder andere professionele fotografie, interieurstyling,
digitale plattegronden, Funda plaatsing etc. Immers is de perfecte woningpresentatie het “visitekaartje”
van uw woning!




Maak een afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling.





 Zoekopdracht




Maak uw woonwensen bekend bij ons kantoor door het invullen van het WoonWens formulier.  

Wij houden u dan op de hoogte van ons nieuwe woningaanbod, zélfs nog voordat het op Funda
verschijnt!



Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat je
tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. 





 Wanneer ben ik in onderhandeling?


 Je bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op je bod door een tegenbod te doen.
Je bent echter nog 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? 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 voor zijn/haar
woning. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. 





 Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?


 Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat
de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs
biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt of een tegenbod doet.





 Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling veranderen?


 Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële
koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een
tegenbod doet, vervalt namelijk je eerder gedane bod.





 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. Je krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u
bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet je dit melden bij het
uitbrengen van je 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 jou als koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze
tijd kun je als koper alsnog afzien van de aankoop. De andere ontbindende voorwaarden kunnen dan nog
een mogelijkheid zijn om de koop te ontbinden. Let op! Pas na het sluiten van een schriftelijke
overeenkomst en het verstrijken van de bedenktijd is de koop tot standgekomen. De wet ziet de koop
van een woning die niet schriftelijk is aangegaan, als een koop die nooit tot stand is gekomen: de koop is
nietig. (artikel 3:39 van het Burgelijk Wetboek)

Wanneer alle ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de
overdracht plaatsvinden bij de notaris. 





 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. Op dat moment kan de verkoper besluiten de
biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle
bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder
gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.





 Mag een makelaar een exorbitant en onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning?


 De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar voor welke prijs hij zijn woning wil verkopen. De koper
kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

VEEL GESTELDE VRAGEN



Wat is een optie?


 In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige
verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het
dan 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 gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande
woning niet.

Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’
heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende makelaar maakt met een
geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. 




Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het

uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering
of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde
partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in
overleg met de makelaar of dergelijke opties worden gegeven.





 Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een
afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?



 Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in
onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure
die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.





 Valt de makelaarscourtage onder 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 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 jou als koper. 





 Wat is de NVM No-Risk clausule?


 Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen woning verkocht is en stappen daardoor bij
voorbaat niet over naar een andere woning. Koop je met de No-Risk clausule dan kun je die overstap
vaak wel maken.




De No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met
dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning
onverwacht langer duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende
voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de No-Risk clausule doet de koper al het
mogelijke om zijn woning te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd door met de verkoop van de
reeds verkochte woning. Vindt de verkoper een andere koper, die in zijn ogen onder gunstigere
voorwaarden de woning wil kopen, zonder de No-Risk clausule, dan krijgt de eerste koper 48 uur
bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste
geval verkoopt de verkoper vervolgens de woning aan de tweede koper.





 Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?


 De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren
tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd jouw
belangen behartigen. Als je dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het
verstandig zelf een aankoopmakelaar in te schakelen.




Heeft u meer vragen die te maken hebben met de aan- en/of verkoop van uw woning? Neem dan geheel
vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 



Kreffer Makelaardij

Ootmarsumsestraat 8

7573 GL OLDENZAAL





 T. 0541 - 744 016


 E. info@kreffermakelaardij.nl


 W. www.kreffermakelaardij.nl


