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Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten, 
volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen 
(NEN 2580). 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.

Kenmerken
Oppervlakten
- Wonen: 57 m²

- Overige inpandige ruimte: n.v.t.

- Gebouwgebonden buitenruimte: 5 m² (balkon)

- Externe Bergruimte: 10 m² (berging) - Bouwjaar: 1960

- Verwarming: c.v.-ketel
- Isolatie: dubbel glas
- Energielabel: C
- Oplevering: in overleg
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Gezellig en licht appartement
Op een steenworp afstand van het station en dichtbij het 
centrum van Weesp ligt dit gezellige en lichte 2-kamer-
appartement van 57 m².




Het appartement is gelegen op de derde woonlaag en is 
geheel voorzien van aluminium kozijnen met dubbel (HR
++) glas. Er is een eigen CV-ketel met radiatoren en er is 
een fijn balkon van 5 m² gelegen op het zuidoosten. 




Het appartement is gelegen in een rustige straat in een 
kleinschalig appartementengebouw. In het souterrain 
bevindt zich de royale berging van 10 m².













Op 5 minuten loopafstand ligt het NS-station, maar ook 
het historische centrum van Weesp en diverse 
sportaccommodaties.

Er is voldoende parkeergelegenheid (vergunningen en/of 
betaald parkeren)voor de deur en de uitvalswegen 
richting Amsterdam, Schiphol, Almere en Utrecht zijn 
snel en gemakkelijk te bereiken.
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Zeer ruime woonkamer







Entree, hal, gemoderniseerde meterkast, toilet, 

zeer ruime woon-/eetkamer met grote 

raampartijen en een open keuken. 
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Open keuken

Open keuken. 





Doorloop vanuit de keuken naar de badkamer met 

douche, wastafel en wasmachine aansluiting. 
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Zonnig balkon...







Vanuit de woonkamer en de keuken is het 

zonnige balkon met vlonders toegankelijk.
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Slaapkamer met vaste kast









De slaapkamer met vaste kast bevindt zich aan de voorzijde. 





In het souterrain van het complex bevindt zich de ruime berging voorzien 

van elektra. 
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Bijzonderheden
- Goed onderhouden appartementencomplex


- Bouwjaar 1960


- Actieve Vereniging van Eigenaren. VvE stukken op aanvraag 

beschikbaar


- Servicekosten € 151,03 per maand


- Geheel voorzien van dubbel glas (HR++) en aluminium kozijnen in 

2007


- Intergas HR combiketel uit 2006 (eigendom) met radiatoren in alle 

vertrekken


- Moderne groepenkast met 3 groepen en een aardlekschakelaar
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Plattegrond appartement
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Plattegrond berging
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Locatie op de kaart
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Goed om te weten
Wanneer ben ik in onderhandeling?
 niet van u, als koper. Om deze reden is het doorgaans ook 
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij verstandig om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. De 
reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar voor rekening van de koper.

aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.  
 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over 
Onderzoeksplicht koper versus mededelingsplicht: 

een bod onderhandeld wordt? 
 Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot met betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken in de 
een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de 

graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en 
ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te 
onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper 
melden. 
 rustende mededelingsplicht. Op gronde van het Burgerlijk 


 wetboek rust er op de koper van een woning een 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf 
van verkoop wijzigen?  
 verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de 
Ja, dat mag. Soms zijn er meerdere belangstellenden die een eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan het gebruik dat 
bieding uitbrengen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste hij van de woning zal willen maken. Het verdient dan ook 
koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg aanbeveling om een ter zake (bouwkundige keuring bij 
met de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af woningen) deskundige in te schakelen.  

te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te 

kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure of een 
Mededeling tot verkoop: 

eenmalig eindvoorstel door alle partijen. Hierbij hebben alle Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een 
bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een bieding gelijk 
Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een 
eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.  
 koopovereenkomst tot stand komen.



 


Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen: 

gaan, als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen 
ik als eerste een bod uitbreng?  
 verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende 
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het 
verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op 
daarover te informeren.  
 te vragen via de makelaar en zal ook bij de koopovereenkomst 


 worden toegevoegd.  


“kosten koper”?  
 

Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het 
Koopovereenkomst

opmaken van het nieuwe eigendomsbewijs/akte van levering De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM 
en de kosten voor het inschrijven daarvan bij het kadaster. koopakte volgens het laatste model vastgelegd door de NVM, 
Daarnaast dient de koper rekening te houden met de de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Voor de 
notariskosten voor de opmaak en inschrijving van de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn 
hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten 
ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de van een koopovereenkomst wordt men geacht bekend te zijn 
kosten hiervan voor de verkopende partij. De verkopende met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden. 
makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en 
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Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere 
Niet zelf/niet recent bewoond

verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met Als verkoper het verkochte nooit/niet recent zelf feitelijk 
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een heeft gebruikt, heeft hij koper derhalve niet kunnen 
rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de informeren over

particuliere koper de koopovereenkomst hebben eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan 
ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte

Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader wordt overeengekomen 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico

de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een en rekening van koper komen.

‘ondertekende koopovereenkomst’. 
 



 
Drie dagen bedenktijd: 


Waarborgsom
 De (particuliere) koper heeft een bedenktijd van drie dagen. 

Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de Deze termijn vangt aan om 0.00 uur op de dag na ontvangst 

koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de door beide partijen getekende koopovereenkomst

van de verplichtingen van koper binnen een bepaalde tijd een door de koper. De ontbindingsverklaring moet de verkoper

waarborgsom c.q. bankgarantie ter grootte van 10% van de
 binnen drie dagen hebben ontvangen, dus voor 24.00 uur van

overeengekomen koopsom worden verlangd.
 de laatste dag. Op deze drie dagen termijn is de Algemene



 termijnenwet van toepassing. Dit betekent dat ten minste


Bouwtechnische keuring
 twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen

Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het erkende feestdag mogen zijn. Bovendien geldt dat als de

sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een
 bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, de

erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

gebreken vast te stellen, danwel de woning te laten
 

controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende 
Notariskeuze

materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten
 Indien koper kiest voor een bepaalde notaris met een afstand 
onderzoeken. De kosten voor deze keuring komen voor van meer dan 25 kilometer vanaf het hiervoor gekochte, en 
rekening van de koper.
 verkoper wenst niet aanwezig te zijn bij het passeren van 


 deze akte van levering, dan dient verkoper de notariële 

Asbestclausule
 volmacht te geven. De kosten voor deze volmacht worden in 
In onroerende zaken welke zijn gebouwd voor 1993 kunnen rekening gebracht bij koper. Koper heeft in beginsel het recht 
asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele
 om de notaris te kiezen. Dit komt voort uit het feit dat de 
verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond kosten van de overdracht door de koper worden gedragen. Er 
van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden
 zijn echter notarissen die weliswaar een scherp tarief aan de 
genomen.
 koper bieden, maar tegelijkertijd aanzienlijke kosten bij de 


 verkoper in rekening brengen. Daarom is bij deze akte bepaald 

Ouderdomsclausule
 dat de door de notaris in rekening te brengen kosten voor de 

Bij oudere woningen liggen de eisen die aan de bouwkwaliteit aflossing en doorhaling van de hypothe(e)k(en) van verkoper 
gesteld mogen worden aanzienlijk lager dan bij nieuwe
 die op het verkochte rust(en), niet meer bedragen dan € 
woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van één of meer
 260,-- per doorhaling all-in (alle bedragen zijn inclusief BTW 
eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal
 en kadastraal recht). De aan verkoper berekende meerkosten 
en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet- zullen aan koper worden doorbelast op de nota van 
beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst komt voor
 afrekening. De extra kosten zal de notaris op de afrekening 
rekening en risico van koper.
 terzake van de levering direct doorberekenen aan koper.
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Alle verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron 
afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend.



Nienaber Makelaars, wie zijn wij?
Breed in de markt


Nienaber Makelaars is een kantoor met veel kennis en kunde aan boord. Nienaber 
bestaat al vanaf 1919 en is daarmee het oudste makelaarskantoor in de regio. Nienaber 

is aangesloten bij de NVM en Funda.




Met ca. 20 gepassioneerde medewerkers is Nienaber Makelaars  zeer sterk 
vertegenwoordigd in de regio en actief in de woning-  en bedrijfsmakelaardij, alsmede 

het vastgoedmanagement.




Door ons team worden jaarlijks in alle prijsklassen vele woningen en appartementen in 
de regio Gooi- en Vechtstreekn en de directe omgeving verkocht en aangekocht. 





Overweegt u uw huis te verkopen? 


Dan staat u voor één van de belangrijkste financiële beslissingen in uw leven. 

Het kiezen van de juiste makelaar is hierbij van doorslaggevend belang voor een 

optimaal eindresultaat. Wij komen daarom graag bij u langs voor een kosteloze, 


vrijblijvende waardebepaling van uw woning! 
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Energielabel woning

Willem de Mérodestraat 38 

1382TD Weesp

BAG-ID: 0457010000004330

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

270568190
30-12-2020
30-12-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode 1946 t/m 1964

Woonoppervlakte t/m 80 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Niet van toepassing

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Gerben van Hove
96153220
64537285

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.



 
Lijst van Zaken  
    

 

 
 
Adres: Willem de Merodestraat 38 Weesp 
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in de 
woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen. 
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over 
een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet achterblijft in de woning. 

 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning  
 

   

Gratis/betaald 
 

Verlichting:  

- hang-/wandlampen ☐ ☐ ☐          ☒ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Kasten, legplanken: 

 

- losse kasten, vertrek/ruimte: hal ☐ ☐ ☐          ☒ ☐ 

- losse kasten, vertrek/ruimte: woonkamer,slaakamer ☐ ☐ ☐          ☒ ☐ 

- legplanken  ☐ ☐ ☐          ☒ ☐ 

- modulaire planken badkamer ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Raamdecoratie/zonwering: 

- gordijnrails ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- gordijnen ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- vitrages ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- rolgordijnen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- lamellen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- jaloezieën ☐ ☐ ☐          ☒ ☐ 

- (losse) horren/rolhorren ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- raamfolie ☐ ☐ ☒          ☐ ☐ 

 
Vloeren: 

- vloerbedekking ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- parket-/houten vloer ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- laminaat ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Keuken: 

- keukenblok met bovenkasten ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- kookplaat ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- (gas)fornuis ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- afzuigkap ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- magnetron ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- oven ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- combi-oven/combimagnetron ☐ ☐ ☒          ☐ ☐ 

- koel-vriescombinatie ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- koelkast ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- vriezer ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- vaatwasser ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- Quooker ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- inbouw koffiezetapparaat ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- barkrukken/barstoelen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 



 
Lijst van Zaken  
    

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 
 
Gratis/betaald 

n.v.t. 

Sanitair 

- toiletrolhouder ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- toiletborstelhouder ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- sauna ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- spiegelkast in de badkamer ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Overig: 

    

- imitatiehaard ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- houtkachel/allesbrander ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- gaskachels ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- radiatorafwerking ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- schotel/antenne ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- alarminstallatie ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- (voor)deurbel ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- rookmelders ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- thermostaat  ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- airconditioning met toebehoren (aantal:…)  ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- meubilering (details in overleg) ☐ ☐ ☐          ☒ ☐ 

- screens/rolluiken ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- zonnescherm(en) ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- zonnepanelen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- reservematerialen woning (indien aanwezig) ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 

Berging en/of tuin  

 

- tuinaanleg/bestrating/beplanting ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- buitenverlichting ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- tuinhuis/buitenberging ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- balkonvlonders ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- potten/bloembakken ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- tuinset/loungeset/tuintafel met tuinstoelen ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 

Huur- of leasecontracten                                         ja          nee 
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er 
sprake is van een huur- of leasecontract, zoals een CV-ketel, 
geiser, boiler, zonnepanelen e.d. 

☐ ☒ 

 
 
 
Voor akkoord,  
 
Verkoper(s),                                   Koper(s), 
 
 
 

 
 
 
 

  Datum:                                    Datum: 
 















Rectangle


