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Burgemeester Wuiteweg 161 - 9203 KD  Drachten 

Omschrijving 
 
 
Keurig  tweekamer appartement op de 2e verdieping aan de westzijde in de 
Serviceflat Drachten met mooi uitzicht,   inclusief  berging en garage.   
  
Het appartement bevindt zich op  op een prachtige locatie in Drachten op loopafstand 
van het centrum, schouwburg en de supermarkt en andere faciliteiten voor welzijns- 
en seniorenzorg zoals huisarts, apotheek en dergelijke in Sunenz, recht tegenover de 
Serviceflat.  
  
Via de fraaie (centrale) entree met receptie bereikt u de lift of eventueel trappenhuis 
naar het appartement.   
  
Indeling appartement:   
hal met bergkast, toilet met aansluitend badkamer met douchehoek, wastafel en 
aansluiting voor wasmachine, ruime slaapkamer met toegang naar badkamer en deur 
naar balkon, woonkamer met veel lichtinval en toegang tot balkon,  eenvoudige 
keuken.   
  
Op de begane grond bevindt zich een eigen berging van circa 6 m2 en er is  tevens 
een garage aanwezig.    
  
In serviceflat Drachten woont u zelfstandig, maar heeft u wel de beschikking over een 
aantal faciliteiten  
  
Faciliteiten Serviceflat.  
- bibliotheek  
- recreatieruimte  
- kapsalon en pedicure   
- wasserette  
- 24-uurs alarmeringssysteem  
- logeerkamers voor bezoek   
  
Bijdrage kosten.  
- servicekosten  € 244,90  
- onderhoudsbijdrage € 147,42  
- onderhoudsbijdrage garage € 9,23  
- energiebijdrage € 66,44 
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Kenmerken 
 
Vraagprijs € 125.000,00 
Soort Appartement 
Open portiek Nee 
Inhoud woning 226 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

69 m2 

Soort appartement Bovenwoning 
Bouwjaar 1970 
Tuin Geen tuin  
Garage Vrijstaand steen 
Verwarming Blokverwarming 
Energielabel E 
  

Locatie 
 
Burgemeester Wuiteweg 161  
9203 KD  DRACHTEN 
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Foto's 
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U bent geïnteresseerd, wat nu? 
 
Afspraak voor een bezichtiging 
Als u geïnteresseerd bent in deze woning, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op 
met een van onze medewerk(st)ers om een afspraak voor een bezichtiging te maken. 
Afhankelijk van het verkoopcontract met de verkoper laat één van onze makelaars, 
dan wel de verkoper u de woning zien. 
 
Informatie 
Tijdens de bezichtiging krijgt u van de rondleider, de bij ons bekende en relevante 
informatie aangaande woning. Daarnaast heeft u zelf gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Als potentiële koper heeft u een onderzoekplicht. Dit houdt in, dat u een eigen 
verantwoordelijkheid heeft en bij twijfel zelf nader onderzoek dient te verrichten. Juist 
daarom adviseren wij alle kandidaten een eigen adviseur/deskundige in te schakelen, 
bijvoorbeeld uw eigen NVM makelaar en/of bouwkundige. 
 
Biedingen/Onderhandelingen 
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het 
uitbrengen van een bod. Het bieden van de vraagprijs is dus geen garantie dat u de 
koper bent. Bij alle biedingen wordt het voorbehoud van ‘gunning’ gemaakt. De 
persoon die bij de bezichtiging aanwezig is, informeert u desgevraagd naar de te 
volgen procedure. Een gedane bezichtiging levert u geen voorkeursrecht op. Uw 
bieding wordt vertrouwelijk behandeld. 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. Iedere onderhandelingsstap wordt met onze opdrachtgever 
besproken. Behalve onderhandelingen over de prijs zijn ook andere punten van 
belang, zoals: opleveringsdatum, waarborgsom/bankgarantie en de lijst van zaken. 
Ook de door u gemaakte voorbehouden zoals ‘financiering’ worden meegewogen. 
 
De koop gesloten 
Als de woning is verkocht, worden de gemaakte afspraken door ons vastgelegd in de 
koopovereenkomst overeenkomstig het ‘model koopovereenkomst voor een 
bestaande eengezinswoning’, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en de ‘Vereniging 
Eigen Huis’. U krijgt hiervan een concept met een toelichting gemaild. Vervolgens 
wordt een afspraak gemaakt om de overeenkomst door te nemen en te ondertekenen, 
door de makelaar dan wel door verkoper zelf, waarna u een (digitale) kopie exemplaar 
ontvangt. De makelaar zal voor verdere afwikkelingen zorgen en de, met de 
eigendomsoverdracht belaste, notaris op de hoogte stellen. 
 
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening 
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere 
koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van 
een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 
‘ondertekende koopovereenkomst’. 
 



 
 

 
 

 

Bedenktijd 
Na overhandiging van een kopie van de door beide partijen ondertekende koopakte 
aan de koper begint de volgende dag om 00.00 uur ’s morgens voor de koper een 
bedenktijd van drie dagen. 
 
Notaris 
Naar keuze van de kopende partij (tenzij anders vermeld). 
 
Bankgarantie/waarborgsom 
Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de 
koopovereenkomst met de verkoper, binnen 4 weken een waarborgsom stort of een 
bankgarantie afgeeft van 10% van de overeengekomen koopsom. Deze bepaling 
wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst, tenzij nadrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
 
De eigendomsoverdracht 
Op de dag waarop de eigendom van de woning wordt overgedragen, heeft u de 
gelegenheid om de woning te inspecteren. Wij adviseren u hiervan zeker gebruik te 
maken, zodat u kunt constateren of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. U 
ontvangt hiertoe ter zijner tijd een uitnodiging voor deze inspectie-afspraak met de 
makelaar dan wel de verkoper. Tijdens deze inspectie krijgt u de gelegenheid de 
meterstanden op te nemen.  
 
Oplevering 
De woning wordt opgeleverd in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten en 
aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en 
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 
 
Voorbehouden 
Indien tijdens de onderhandeling duidelijk kenbaar gemaakt wordt dat de koper een 
financieringsvoorbehoud, eventueel onder Nationale Hypotheek Garantie, wenst te 
hanteren, zal daarvoor in de koopakte een termijn van drie weken, na datum 
mondelinge overeenkomst, worden opgenomen. 
 
Asbestclausule 
Indien de woning gebouwd is voor 1993, zal standaard in de koopakte de volgende 
clausule worden opgenomen: Gezien het bouwjaar van de woning is de aanwezigheid 
van asbesthoudende materialen in de onroerende zaak en eventueel de 
vloerbedekking, niet uit te sluiten. 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 in de onroerende zaak kan 
voortvloeien. 
 
Ouderdomsclausule 
Bij woningen ouder dan 50 jaar nemen wij automatisch de navolgende clausule op: 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en de bijgebouwen) meer dan 
50 jaar oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen 
worden  aanzienlijk lager liggen dan die voor nieuwere woningen. Verkoper staat niet 
in voor fundering, vloeren, leidingen van elektriciteit, water en gas, riolering en de 
afwezigheid van doorslaand- en/of optrekkend vocht, houtworm, zwam en overige 



 
 

 
 

 

insecten en schimmels. 
 
Onderzoekplicht 
De onroerende zaak dient bij eigendomsoverdracht de eigenschappen te bezitten die 
voor een normaal gebruik nodig zijn. De verkoper staat in voor de afwezigheid van 
gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij deze bij u als koper bekend 
waren op het moment dat de koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid 
van andere verborgen gebreken hoeft de verkoper in beginsel niet in te staan. Het 
risico hiervoor berust bij de koper. Als koper heeft u uiteraard de gelegenheid 
voorafgaand aan de koop het nodige (bouwkundige) onderzoek te doen. 
 
Energielabel 
Verkoper is verplicht om bij overdracht van de woning bij de notaris een definitief 
energielabel te kunnen overleggen aan de koper. Als verkopend makelaar hebben wij 
de plicht om de verkoper hierop te wijzen en zullen alles in het werk stellen dit 
definitieve label als te tekenen bijlage bij de koopovereenkomst te kunnen voegen. Dit 
met uitzondering van erfkwesties. Hier kan het vaststellen van een definitief label 
vaak iets op zich laten wachten. 
 
Toelichtingsclausule NEN2580 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een 
meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij 
het uitvoeren van de meting. 
 
Voorwaarden NVM 
Makelaardij Jaap Kingma is lid van de NVM. De Algemene Consumentenvoorwaarden 
NVM zijn dan ook van toepassing op onze werkwijze. U kunt deze voorwaarden bij ons 
opvragen. 
 
Brochure: de brochure is door ons met zorg samengesteld op basis van de ons, door 
verkoper, aangeleverde informatie en tekeningen, wij zijn niet aansprakelijk voor 
onjuiste of onvolledige informatie in de brochure. De eventuele tekeningen, maten 
etc. zijn indicatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden 
ontleend. De koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem van 
belang zijn. Wij adviseren kopers voorafgaande aan het nemen van een definitieve 
aankoopbeslissing zelf onderzoek te doen en duidelijk te zijn richting verkoper welke 
informatie van doorslaggevend belang is. 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Makelaardij Jaap Kingma is een samenwerking  
   aangegaan met Overbosch Financieel Advies. 
 
 
 
 
 
 
 

Echt onafhankelijk advies 
U krijgt een gedegen advies over uw nieuw af te sluiten hypotheek en wij zoeken daar 
de beste geldverstrekker bij. En omdat we kunnen kiezen uit meer dan 20 aanbieders 
voor uw hypotheek en eventuele verzekering, krijgt u altijd het scherpste product 
tegen de beste voorwaarden. Het voordeel ten opzichte van uw ‘eigen’ bank kan al 
snel oplopen tot 0,5% per jaar. Bij een hypotheek van €200.000 met een looptijd van 
30 jaar scheelt dat €30.000! 
 
 
Alles onder 1 dak 
We regelen alles voor u om de aankoop van uw woning soepel te laten verlopen: de 
bezichtiging, aan- en verkoopbegeleiding, de benodigde financiering, de taxatie en de 
gang naar de notaris. Wij nemen u dus alle zorgen uit handen. 
 
 
Korte lijnen 
Gewoon een 06 nummer. Geen lange wachttijden voor het maken van een afspraak 
direct contact met de adviseur, die gewoon doet wat hij belooft. Bel gerust voor het 
maken van een afspraak. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend en kan bij u 
plaatsvinden of op ons kantoor aan de Elingsloane 17A.  
 
Sluit u nu een hypotheek bij ons af, dan krijgt u 10% korting op de 
aankoopbegeleiding! 
 
Bel: 06-51032374  
 
of 
 
Mail: info@overboschfinancieeladvies.nl 
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