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TE KOOP 

 

Derde Kampsweg 50, 7442 CD  Nijverdal 

 

Vraagprijs: € 235.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 
Wonen-Werken op 1 locatie aan de rand van het industrieterrein ’t Lochter met aan 
de voorzijde vrije ligging en vrij uitzicht over het groen, gelegen: 
 
BEDRIJFSWONING  (semi-bungalow) met tuin en met industrie bestemming voor 
bedrijf aan huis. 

 
Indeling:  
Begane grond:  
hal/entree, toilet + fontein, bijkeuken, slaapkamer, badkamer, computerruimte, ruime 
woonkamer voorzien van laminaatvloer, luxe keuken (2013) voorzien van alle 
inbouwapparatuur.  
 
1e verdieping:  
overloop, CV-ruimte, apart toilet, 2e en 3e slaapkamer.  
 
Bijzonderheden: 

 Ca. 1800 m² grond bij te kopen voor realisatie van bedrijfshal / kantoor. 

 Aanvaarding in overleg 
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Locatie 

 

 
 

 

Kenmerken 

 
Bouwjaar : 1971  
Perceel oppervlakte : 608 m² 
Inhoud : 435 m³ 
Woonoppervlakte :  130 m² 
Aantal kamers : 4 
Aantal slaapkamers : 3 
 
Verwarming : HR combiketel 2014 
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Foto’s 
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Plattegronden 

 

Begane grond 
  

Aan deze tekening kan geen 
rechten worden ontleend 
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1e verdieping  

  

 

Aan deze tekening kan geen 
rechten worden ontleend 
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Kadastrale kaart 
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Lijst van zaken 

           

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Ter 
overname 

Niet van 
toepassing 

Rondom de woning     

tuinaanleg/beplanting X    

bestrating X    

erfafscheiding/pergola X    

Vijver    X 

berging/tuinhuisje X    

buitenlampen/buitenverlichting X    

vlaggenmast    X 

voet droogmolen  X   

Steen 2x met adelaars  X   

Varkenstobbe  X   

bloembakken/bloempotten  X   

brievenbus X    

bel X    

sleutels,sloten,hang- sluitwerk X    

rolluiken    X 

(zonnescherm)/markiezen/screens X    

Interieur     

gordijnrails X    

gordijnen  X    

vitrage X    

luxaflex    X 

lamellen    X 

Rolgordijnen slaapkamer X    

horren    X 

vloerbedekking begane grond X    

vloerbedekking 1e verd. X    

vloerbedekking 2e verd.    X 

vloerbedekking trap    X 

parketvloer    X 

laminaatvloer X    

novilon X    

voorzetramen    X 

schakelmateriaal/dimmers X    

inbouwverlichting/spotjes X    

opbouwverlichting    X 
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Ter 
overname 

Niet van 
toepassing 

Keuken,badkamer,kasten     

keukenblok, incl. verlichting  X    

kookplaat (5pits + wokbrander) X    

afzuigkap/schouw  X    

combi-magnetron  X    

oven    X 

koelkast +vriezer X    

vaatwasser X    

geiser    X 

boiler X    

mechanische ventilatie    X 

vaste kasten    X 

losse kasten  X   

werkbank    X 

wandrekken/schappen X    

wasmachinekraan X    

veiligheidsschakelaar-
wasmachine 

X    

thermostaatkraan X    

badkameraccessoires X    

toiletaccessoires X    

wastafelaccessoires X    

Overig     

CAI kpn X    

Alarminstallatie,camerasysteem X    

cv-ketel (eigendom) X    

cv-ketel (huur *)    X 

Houtkachel (wel 
voorbereidingen) 

   X 

openhaard met toebehoren    X 

(klok)thermostaat X    

rookmelders    X 

bekabelingen/leidingen X    

ISDN-aansluiting / telefoon X    

milieubox/vuilcontainer,GFTbak X    

zaken die gehuurd/geleast zijn: 
 
 

   X 
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Bouwkundige keuring 

 

 
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om de woning bouwkundig te laten 
keuren, dit om voor u extra zekerheid te kunnen bieden. 

 
Weghorst Makelaardij heeft goede ervaringen met WoningSchouw B.V., welke is 
gelegen aan de Kapperallee 91, 7211 CC  Eefde, telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer (0575-516556). Of via www.woningschouw.nl 
 
WoningSchouw is een onafhankelijk bureau dat een bouwkundige keuring, met of 
zonder een garantieverzekering, professioneel uitvoert. 
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Financiering 

 

“De financiering van de woning begint met een goed hypotheekadvies” 
 
Een huis kopen is een hele stap. Bij het kopen van een woning zijn er veel zaken te 
regelen. Prettig wonen en ontspannen leven is belangrijk en daarbij spelen geldzaken 
een grote rol. 
 
Voor een deskundig hypotheekadvies staat de adviseur graag voor u klaar. 
 
Zo zijn er bijvoorbeeld speciale mogelijkheden voor starters. 
Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor een generatiehypotheek, waardoor dat 
droomhuis voor u ook echt werkelijkheid kan worden! 
 
Weghorst Makelaardij heeft in samenwerking met Rabobank Noord Twente een 
speciaal hypotheekarrangement samengesteld. 
 
 
Het hypotheekarrangement bestaat uit: 
* Een aantrekkelijke rente 
* Tot 12% korting op uw schadeverzekeringen  
* Een jaar gratis lidmaatschap van de Vereniging Eigen Huis 
* U wordt geholpen door een adviseur die erkend is door de “Stichting 
Erkenning Hypotheekadviseur” 
 
 
Uw hypotheekadviseur begeleidt u tijdens het volledige financiële traject, van het eerste 
hypotheekadvies tot en met de afwikkeling bij de notaris. 
 
Wij laten graag voor u geheel vrijblijvend een vergelijkende offerte opmaken. U kunt 
hierover vrijblijvend worden benaderd. Wilt u echter direct een afspraak, bel dan met ons 
kantoor:  
 

Tel.: (0546) 57 33 32  
 
of mail naar  
 
wierden@weghorstmakelaardij.nl 
 

 

mailto:wierden@weghorstmakelaardij.nl
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Algemene informatie 

 

Werkwijze 

Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste een naar het oordeel van de 
verkoper (of makelaar) een serieus en onderhandelbaar openingsbod heeft uitgebracht de 
positie van 1e bieder. Tijdens de onderhandelingen met de 1e bieder kunnen bezichtigingen 
met andere koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden 
wordt bij de bezichtiging gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de 1e bieder op de 
woning rust (bedrag van 1e bieder en naam 1e bieder worden niet gemeld).  

 

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht 

Deze uitgebreide brochure beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijke 
aanwezige gebreken van 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 tegelijkertijd te voldoen aan de op de verkoper rustende 
mededelingsplicht. 
 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper echter zijn eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid 
met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen. Uw makelaar kan u hierover informeren. 
 

Vrijblijvende aanbieding 

Deze brochure is zorgvuldig samengesteld. Er bestaat een mogelijkheid dat er fouten en/of 
onvolledigheden in deze brochure staan vermeld. Zowel de verkoper als ons kantoor 
aanvaarden in deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid. De verstrekte informatie is een 
uitnodiging om in onderhandeling te treden en dient gezien te worden als een vrijblijvende 
aanbieding. Een koopovereenkomst komt niet gelijk tot stand indien u de vraagprijs biedt. 
Verkoper heeft ten allen tijde het recht van gunning. Bij het vermelden van maten in de 
(bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Koper kan hieraan geen 
rechten ontlenen.  

 

Bezichtiging 

U kun een vrijblijvende bezichtiging aanvragen bij ons kantoor. De makelaar verzorgt graag een 
rondleiding door de woning en geeft u daarbij alle mogelijke informatie. Wij zijn uiteraard erg 
benieuwd naar uw reactie, laat ons dus gerust weten wat u van de woning vindt. Ook als de 
woning niet aan uw eisen voldoet horen wij dit graag om de verkoper hiervan op de hoogte te 
brengen, of u verder te helpen met het zoeken naar een geschikte woning. 
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Kosten koper 

Onder kosten koper vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een 
woning. Dat zijn overdrachtsbelasting (2%), 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.  
 

Gratis waardebepaling 

Als u de verkoop van uw huidig woonhuis wilt opstarten of een indicatie nodig heeft van de 
opbrengst om tot een goed besluit te komen, kunt u bij Weghorst Makelaardij een vrijblijvend en 
gratis waardebepaling krijgen. Eén van onze makelaars gaat uw woning inspecteren en geeft u 
zonder verdere verplichtingen opgave van de waarde van uw woning. Ook zal de makelaar uw 
adviezen geven voor het verkooptraject. Neem hiervoor gerust contact op met ons kantoor.  

 

KOOPAKTE 

Koopovereenkomst/koopakte 

De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt pas tot stand zodra beide 
partijen een schriftelijke koopakte hebben ondertekend. Behoudens nadere afspraken gelden 
de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte van Vastgoedpro. De 
waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt voldaan bij de 
notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van 
woonvergunning, hypoheek, nationale hypotheekgarantie) worden alleen vermeld als deze in de 
onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, 
worden deze opgenomen in de koopakte. 
 

Notaris 

Aangezien de kosten van de notaris in de kosten koper zijn inbegrepen en dus voor rekening 
van de koper komen, mag de koper de notaris kiezen. 

 

Registreren koopakte 

Koper heeft de keuze om de koopovereenkomst te laten inschrijven in de openbare registers 
(Dienst van het kadaster en de Openbare registers). De kosten van deze inschrijving zijn voor 
rekening koper. 
Door dit te doen wordt u als koper 6 maanden beschermd tegen: 

 een eventueel faillissement van de verkoper; 

 een beslaglegging in deze periode op het over te dragen onroerend goed; 

 een dubbele verkoop door de verkoper; 

 handelingsonbekwaamheid of onder bewindstelling van de verkoper; 

 een inschrijving door een gemeente van een voorkeursrecht op het over te dragen 
onroerend goed op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten; 

 door inschrijving kan de koper zijn recht tegenover een derde, zoals huurder laten 
gelden. 
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Bedenktijd 

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf heeft een bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De tussen partijen 
opgemaakte en ondertekende akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden 
gesteld, tegen afgifte aan de verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs. Gedurende drie 
dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden. De bedenktijd 
begint om 0:00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in 
kopie) aan de koper ter hand is gesteld. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het 
notariskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan de koper. 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 
bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. 
 

Goed gedocumenteerd 

“Goed gedocumenteerd” zoals opgenomen in de koopakte betekent dat de koper, indien hij/zij 
een beroep doet op de ontbindende voorwaarden financiering hij/zij dan twee schriftelijke 
afwijzingen van officieel erkende financieringsinstellingen dient te overleggen. 
 

Inroepen van een voorbehoud 

Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en een van de partijen hiervan gebruik 
moet maken, dient dit uiterlijk op de in de koopakte genoemde datum ingeroepen te zijn. 
 

Asbestclausule 

In de onroerende zaak gebouwd voor het jaar 1990 kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig 
zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van 
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te 
zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest 
en/of asbesthoudende materialen in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
 

Lijst van (roerende) zaken 

Uitgangspunt is dat de (roerende) zaken volgens de aangehechte “lijst van zaken” in de 
koopsom zijn inbegrepen en achterblijven. Indien volgens deze lijst zaken ter overname zijn, 
dan dient de koper de overname c.q. overnameprijs via de makelaar met verkoper overeen te 
komen en uiterlijk bij de oplevering te voldoen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Weghorst Groep 

 
Weghorst Makelaardij is een onderdeel van de Weghorst Groep.  
Tot deze groep behoren:  

 

 
 

   

     Weghorst het complete dienstenpakket voor het onroerend goed! 
 

Weghorst Makelaardij 

 

Weghorst Makelaardij is sinds jaar en dag een begrip in Wierden, Almelo en omgeving en 
kenmerkt zich door een gedegen kennis van de markt in combinatie met gezond verstand. 
De persoonlijke benadering in combinatie met een uitgebreid netwerk en een kordaat 
optreden zorgt voor voortvarendheid. De onafhankelijkheid van Weghorst Makelaardij staat 
al meer dan dertig jaar garant voor zelfstandig denken en doen. De belangen van de 
opdrachtgevers staan hierbij uiteraard voorop. 
 
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Buiten kantooruren 
werken wij graag op afspraak. 
 
Voor bezichtigingen kunt u bij ons terecht: 
 
Maandag t/m donderdag :  08.30 – 21.00 uur 
Vrijdag : 08.30 – 17.00 uur 
Zaterdag : 10.00 – 13.00 uur 

 

Weghorst Architectuur 

 
Weghorst Architectuur is een full service architectenbureau met erkende architecten en 
ervaring in het realiseren van uiteenlopende opdrachten, waaronder ook veel verbouwingen 
van particuliere en zakelijke objecten. 
 
Heeft u vragen over: 
 • Nieuwbouw 
 • Verbouw 
 • Aanpassen of verfraaiing van gevels 
 • Bestemmingsplanmogelijkheden incl. bestemmingsplanaanpassingen 
 • Bijbehorende kostencalculatie 

 
Weghorst Architectuur denkt hierover graag met u mee. Bel 0546-573333 of mail naar 
info@weghorstarchitectuur.nl voor een vrijblijvende afspraak. 


