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Aan de Botersloot 16
2865 XZ te Ammerstol

€ 175.000,- k.k.

Woonoppervlakte: 80 m²

Inhoud: 290 m³

Perceeloppervlakte: 105 m²

Oplevering: In overleg

Aan water gelegen moderne tussenwoning met twee slaapkamers, tuin op 
het zonnige WESTEN en fraai afwerkingsniveau. De woning is tevens gele-
gen aan een plein zonder autoverkeer en daarom veilig wonen. 



INLEIDING

Deze woning ...
is gelegen aan water met tuin op het westen. Diverse voorzieningen zoals supermarkt en winkels zijn op 5 a 10 autominuten 
afstand gelegen. Wil u wonen in een rustige omgeving maar wel nabij voorzieningen dan is dit je kans!

Woning

Kenmerken

Indeling

Koopprijs  € 175.000,- k.k.
Status  Beschikbaar

Soort object  Eengezinswoning
Type woning  Tussenwoning
Kwaliteit woning  Normaal
Soort dak  Zadeldak
Bouwjaar  2011
Isolatie  Volledig geisoleerd

Woonoppervlakte  80 m²
Perceeloppervlakte  105 m²
Inhoud  290 m³
Kamers  4
Slaapkamers  2
Badkamers  1

Voorzieningen
Verwarming  C.V.-ketel
Warmwatervoorziening  C.V.-ketel
Tuin  Achtertuin
Ligging  In woonwijk
Parkeergelegenheid  Openbaar
Berging   Gezamelijke fietsen -
                                      berging

Extra voorzieningen
Mechanische ventilatie en schuifpui.

Locatie
De woning is gelegen aan een plein zonder autoverkeer 
en daarom veilig wonen. Fraaie omgeving met recreatie en 
lekdijk op loopafstand.

Aanvaarding
In overleg.



De woonkamer beschikt over een schuifpui naar de achtertuin, glad afgewerkte wanden en 
laminaatvloer.

e fraai bestrate tuin is op het westen en aan water gelegen. Hier kunt u tot in de late uurtjes 
van de zon genieten. 



De moderne inbouwkeuken is voorzien van diverse apparatuur zoals een 4-pits gasfornuis, 
vaatwasser, afzuigkap, koelkast en combi-oven. 

De woning is grotendeels voorzien van strak afgewerkte wanden en laminaatvloeren.



De slaapkamer aan de voorzijde van de woning beschikt over een vaste kast.

De slaapkamers zijn eveneens voorzien van laminaatvloeren. 



De badkamer is voorzien van inloopdouche, wastafel, toilet en opstelplaats van wasmachine/
droger. Er is tevens de mogelijkheid de wasmachine en droger te verplaatsen naar de tweede 
verdieping die middels vaste trap is te bereiken. 

Door het plaatsen van dakramen of een dakkapel is er de mogelijkheid een extra slaapkamer 
te creëren. 





INDELING

Begane grond:

Entree/hal, meterkast, toilet, trapopgang en toegang 
tot de woonkamer en keuken. 

De woonkamer beschikt over een schuifpui naar de 
achtertuin, glad afgewerkte wanden en laminaatvloer. 

Eerste verdieping:

Twee ruime slaapkamers en badkamer.

Tweede verdieping:

Open zolder die naar wens is in te delen. Installaties 
zoals de C.V.-ketel (Intergas HR 2011) en mechanische 
ventilatie unit. 

Bijzonderheden:
- Zonder verbouwingen te betrekken
- Zonnige en zeer rustige ligging
- Modern afwerkingsniveau



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER EN LIJST VAN ZAKEN blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

Sectie: A
Perceel: 1038

Kaart van uw woning

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X
Tuinhuis/buitenberging    X
Woning
Vlaggenmast    X
Schotel/antenne        X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Alarminstallatie  X
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
Rolluiken/zonwering buiten        X
Zonwering binnen        X
Vliegenhorren  X
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails/gordijnen/vitrages    X
- rolgordijnen  X
- losse horren/rolhorren  X
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking        X
- parketvloer/laminaat    X
- plavuizen        X
CV met toebehoren  X
Thermostaat  X
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling  X
Airconditioning        X
(Voorzet) open haard met toebehoren        X
Allesbrander        X
Kachels  X
Isolatievoorzieningen  X
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking  X
Schilderijophangsysteem        X
Keukenblok met bovenkasten  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Koelkast  X
- Vaatwasmachine  X
- Vriezer  X
- Combi - oven  X
Keukenaccessoires      X
Verlichting, te weten:    X
(Losse) kasten, legplanken, te weten:    X
Vast bureau        X
Spiegelwanden        X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires        X
- Toilet borstel    X
- Rolhouder  X
Badkameraccessoires
- Spiegel  X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X



Notaris: Ter keuze van de koper, tenzij anders vermeld. 
Inschrijving koopakte: Wordt gedaan op verzoek van koper, 
eventuele kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de 
koper. 
Ontbindende voorwaarden: Slechts indien partijen dit in de 
onderhandelingen overeenkomen is er sprake van ontbindende 
voorwaarden. De looptijd van deze ontbindende voorwaarden is 
tenzij anders overeengekomen 6 weken na het bereiken van de 
(mondelinge) wilsovereenstemming. 
Waarborgsom: Tot zekerheid van de nakoming door koper is 
er een waarborgsom door koper verschuldigd van 10% van de 
koopsom. Deze dient koper binnen 7 weken na het bereiken van 
de overeenstemming te storten c.q. bankgarantie te laten stellen 
bij de notaris. 
Opleveringsniveau / Roerende zaken: De woning wordt aan 
u opgeleverd in de staat waarin deze zich ten tijde van het berei-
ken van de overeenstemming bevindt, inclusief eventuele lusten 
en lasten. De roerende zaken die achter blijven staan omschre-
ven in de bijgevoegde lijst van (on)roerende zaken. Alle baten en 
lasten en verschuldigde canons komen vanaf het moment van 
de overdracht voor rekening van de koper. De lopende baten en 
lasten worden naar rato tussen partijen verrekend door de notaris 
bij het transport. 
Koopakteclausules: In de koopakte worden standaard de 
navolgende clausules opgenomen: 
Mogelijk asbest aanwezig 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ma-
terialen aanwezig zijn. In het geval deze worden verwijderd 
dienen door koper die maatregelen en voorzieningen te worden 
getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze 
wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aanspra-
kelijkheid die uit de aanwezigheid in en/of de verwijdering van 
asbest uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien. 
Ouderdomsclausule standaard van toepassing (bij 20 jaar 
en ouder) 
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 20 jaar 
oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit 
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U

artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken 
van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor 
normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-
beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening 
en risico van koper. 
Woning niet bewoond door verkoper (indien van toepas-
sing) 
Koper verklaart ermee bekend te zijn , dat verkoper de onroeren-
de zaak nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper 
niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van gebreken 
aan de onroerende zaak welke hij niet kende doch waarvan hij 
op de hoogte zou zijn geweest als hij de onroerende zaak zelf 
feitelijk had gebruikt. 
Wijzigingen aanbrengen na getekende koopakte 
Indien (ver)koper, nadat de koopakte getekend is, wijziging(en) 
wilt aanbrengen in de koopakte, zal voor elke wijziging door 
Overduyn Makelaars een bedrag van € 195,-- inclusief BTW in 
rekening worden gebracht bij de vragende partij. 
Hieronder valt ook het verlengen van de eventuele voorwaarden.

Bouwtechnische keuring
Indien u een bouwtechnische keuring wenst te laten uitvoeren 
dient u dit kenbaar te maken tijdens de onderhandeling. Tenzij 
anders overeengekomen dient de koper de bouwtechnische 
keuring te laten plaatsvinden voor of tijdens de drie dagen 
bedenktijd.

Mondelinge overeenkomst is niet bindend. 
- De koop door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, is pas rechtsgeldig is als 
beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. 

Extra diensten brengen kosten met zich mee.
Opmaken sleutelverklaring: € 255,-.   
Overig: n.t.b.



OVER OVERDUYN

De makelaar die werkt.... Hoe werkt dat?

Bij de verkoop of aankoop van een huis komt emotie kijken. Verhuizen is altijd spannend en het gaat om veel geld. Overduyn snapt 
dit. U heeft dan ook niets aan mooie praatjes of aan vage beloftes. Overduyn spreekt heldere taal en is oprecht geïnteresseerd in 
uw wensen. Alleen dan werkt het in de samenwerking. 

Wij zijn v.l.n.r. Dina, Paul, Katinka en Thomas. Het team dat werkt door afspraken na te komen, bereikbaar te zijn van maandag tot/
met zaterdag en wonen waar we werken.
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