TE KOOP
PASTOOR GILISSENSTRAAT 30
6261 PA MHEER

Te koop aangeboden in het mooie landelijke
Mheer deze zeer ruime geschakelde woning met
o.a. 5 slaapkamers, aanbouw, dakopbouw,
woonkeuken, riante woonkamer en meer.

INHOUD
WOON M²
OVERIG M²
BOUWJAAR
PERCEEL
AANVAARDEN
VRAAGPRIJS

:
:
:
:
:
:
:

620m³
ca. 176m²
ca. 32m²(garage en berging)
1976
254m²
in overleg
€ 378.000,-- K.K.

INDELING
BEGANE GROND

Hal met de trapopgang, meterkast, garderobe en het toilet. In
de hal is een ruime trapkast met. Ook de cv-ketel (eigendom,
bwj. 2007) is hier geplaatst. Naast de hal is een provisieberging
met daarin de aansluitingen voor wassen en drogen en
doorgang naar de garage. De garage is voorzien van een
kantelpoort en een vliering.
Vanuit de hal kom je in de verrassend ruime woonkamer van
44m²!! De woonkamer heeft een houten vloer en de aanbouw
heeft een grote raampartij met tuindeur uitkomend op het
terras en tuin.
De woonkeuken van 20m² heeft een moderne en complete
aanbouwkeuken met onder andere de volgende apparatuur:
inductiekookplaat, vaatwasmachine (op hoogte), magnetron,
koelkast en oven. Ook de keuken heeft een grote raampartij
met tuindeur.
De onderhoudsvriendelijke tuin gelegen op het oosten is ca. 8m
diep en 8m breed. Er is een tuinberging van 9m2 en groen en
hout rondom. Ook is er een poortje dat uitkomt op het
achtergelegen parkje/speelveld.

1e VERDIEPING

Ruime overloop met de vaste trap naar de riante 2e. verdieping.
Er zijn 3 slaapkamers van resp. ca. 18m², 12m² en 13m².
Vervolgens is er de ruime en complete badkamer welke is
voorzien van een douche met ombouw, een ligbad,
badkamermeubel met 2 wastafels, een designradiator en een
hangtoilet.

2e VERDIEPING

De 2e. verdieping werd in 2008 verbouwd. De etage werd
verhoogd en er werd over de gehele breedte aan de achterzijde
een dakkapel geplaatst. Er is een aparte slaapkamer van 10m²
en een multifunctionele ruimte (werkkamer-slaapkamerhobbyruimte) van ca. 25m² groot, voorzien van 2 dakramen.

BIJZONDERHEDEN

-Goed en rustig gelegen in het landelijke Mheer;
-Aan de achterzijde grenst de woning aan een speeltuin/parkje;
-Het pand verkeert in een goede staat van onderhoud;
-Aanbouw begane grond uit 1999;
-2e. Verdieping verbouwd/verhoogd in 2008;
-Keuken, toilet en badkamer vernieuwd;
-20 Zonnepanelen, kunststof kozijnen met thermopane
beglazing, vloer en dak extra geïsoleerd, energielabel A;
-Verkoop per inschrijving, biedingen digitaal of per post
indienen uiterlijk op 14-01-2022 vóór 13.00 uur. Zie ook de
verkoopvoorwaarden en het biedingsformulier.
Deze informatie is geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Alle maten zijn circa maten. Wij maken
graag een afspraak met u om het aangebodene van binnen te bekijken. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met ons kantoor.

Bel 06 5330 5555 of mail info@4dvastgoed.nl

BIEDINGFORMULIER 4D Vastgoed
Alleen schriftelijke/digitale biedingen worden in behandeling genomen en aan de
cliënt voorgelegd. Indien u een bod wilt uitbrengen verzoeken wij u vriendelijk
gebruik te maken van dit biedingformulier. Wij verzoeken u het formulier zo volledig
mogelijk in te vullen en te voorzien van uw handtekening en aan ons uiterlijk 14
januari 2022 vóór 13.00 uur te retourneren.
Persoonlijke gegevens
Ondergetekende(n)
De heer/mevrouw*
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel
E-mail

:
:
:
:
:
:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Bieding
Ondergetekende brengt het hierna genoemde bod uit op de woning
Pastoor Gilissenstraat 30, 6261 PA Mheer
Bod
Zegge (bedrag in tekst)

: ______________________________________________
: ________________________________ kosten koper

Onder de navolgende (ontbindende) voorwaarde(n) **:
Օ geen
Օ bouwkundige keuring
Օ het verkrijgen van een hypothecaire geldlening dan wel het aanbod daartoe
Օ met / zonder* Nationale Hypotheek Garantie
Օ voorkeurdatum eigendomsoverdracht:
Օ eventuele andere voorwaarden: _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Getekend voor akkoord,
Plaats
: ___________________________________________________
Datum
: ___________________________________________________
* doorhalen wat niet van toepassing is
** aankruisen wat van toepassing is

Verkoopvoorwaarden:
Door het uitbrengen van een bieding aanvaardt men
uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die uit de
navolgende verkoopvoorwaarden blijken en/of voortvloeien:
• De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM koopakte.
• Een waarborgsom van 10% zal door koper gesteld worden bij notaris of een
bankgarantie voor het gelijke bedrag.
• Eventueel belastingvoordeel komt toe aan verkoper.
• Alle kosten van de notaris met betrekking tot aankoop zijn voor de koper.
• Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de woning voor het sluiten van de
koopovereenkomst bouwkundig te laten keuren.
• Vanwege de ouderdom van de woning wordt mogelijk een asbest‐clausule
opgenomen in de koopovereenkomst.
• Voorbehouden en ontbindende voorwaarden dienen voor het sluiten van de
overeenkomst kenbaar gemaakt te worden.
In geval men een bieding uitbrengt onder voorbehoud van financiering en dit
voorbehoud ingesloten wordt in de koopovereenkomst dan dient de Register
Makelaar Taxateur (RMT), welke de taxatie ten behoeve van de financieringsaanvraag verricht, aantoonbare plaatselijke bekendheid te bezitten en aangesloten te
zijn bij de Stichting VastgoedCert.
De volgende stukken zullen, indien van toepassing, worden opgenomen in de
koopakte en zijn op te vragen via ons kantoor: laatste leveringsakte en vragenlijst.
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Dit betekent dat hij mag bepalen
of de combinatie van prijs en (ontbindende) voorwaarden voldoende is om aan een
bepaalde bieder te verkopen. Verkoper is dus niet verplicht aan de hoogste bieder te
verkopen maar kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een iets lager bod met betere
voorwaarden. Verkoper kan besluiten niet te gunnen en ervoor kiezen om de drie
hoogste/beste bieders uit te nodigen tijdens een tweede biedingsronde hun bod al
dan niet te herzien.
Deze informatie is met zorg samengesteld. De maten vermeld in de objectinformatie
zijn indicatief. 4D Vastgoed Makelaardij&Taxatieburo
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuiste
vermelde gegevens. Deze informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als
uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor:
4D Vastgoed Makelaardij&Taxatieburo
06-53305555 / info@4dvastgoed.nl

