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Omschrijving
Dennenweg, 7683 RS Den Ham
NIEUWBOUWWONING AAN DE RAND VAN HET ZANDSTUVEBOS!
Aan de rand van het Zandstuvebos wordt deze royale bouwkavel met nieuw te bouwen vrijstaande
schuurwoning aangeboden! De landelijke schuurwoning zal gebouwd worden op een perceel van circa 819
m2. Deze energiezuinige woning wordt voorzien van een uitzonderlijk stille Nefit EnviLine warmtepomp,
die zowel kan koelen als verwarmen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van HR++ beglazing en
duurzame materialen. Om de duurzaamheid extra te vergroten is het mogelijk om de woning tot wel dertig
zonnepanelen te voorzien. In overleg met de bouwer zijn er diverse extra opties mogelijk bij de bouw van
de woning. Eén van deze opties is de schuur zoals op de foto's. Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend
contact op met ons kantoor!
Indeling:
Begane grond: Entree / hal met meterkast, trapopgang en toilet met fontein. Vanuit de hal zijn tevens de
ruime woonkamer met open keuken en het eetgedeelte te bereiken. De ruime woonkamer heeft een
fantastisch uitzicht op het Zandstuvebos. De eveneens ruime keuken, voorzien van een kookeiland, biedt
middels openslaande tuindeuren doorgang tot de tuin. Daarnaast is vanuit de keuken ook de bijkeuken
bereikbaar. Deze woonlaag is geheel voorzien van comfortabele vloerverwarming.
Eerste verdieping: Overloop met toegang tot cv-ruimte, drietal slaapkamers en de badkamer. De grote
slaapkamer beschikt over grote raampartijen met een prachtig uitzicht op het Zandstuvebos. De badkamer,
met dakkapel, is uitgerust met douche, 2e toilet en een wastafel.
Bijzonderheden:
- De woning beschikt over een ruime woonkamer en keuken;
- Prachtig uitzicht vanuit zowel de woonkamer als de grote slaapkamer;
- Vrijstaand wonen op een fantastische locatie met de dorpskernen van Den Ham en Vroomshoop dichtbij;
- De schuur, zoals op de foto's, is optioneel.
Is dit (bijna) uw droomhuis?
Neem dan contact op met ons kantoor. In overleg met het bouwbedrijf zijn extra opties mogelijk! Eén van
deze opties is de schuur zoals op de foto's.
De verkoopprijs van de woning is vrij op naam en inclusief btw, grond- en overdrachtskosten (notaris,
kadaster, etc.), bouwkosten woning, kosten architect, -constructeur en -makelaar en een Casco All-Risk
verzekering tijdens de bouw. De verkoopprijzen zijn exclusief legeskosten omgevingsvergunning en
welstandsadvies, aansluitkosten water, -elektra en -riool (gas), keuken, stoffering, behangwerk, tuinaanleg,
straatwerk en meer- / minderwerk.
Waarom wonen aan de Dennenweg?
Het Zandstuvebos is ruim 140 hectare groot en een oud productiebos dat de laatste decennia steeds meer
de ruimte krijgt. Verschillende boomsoorten bieden ruimte aan onder andere buizerds, haviken en andere
roofvogels. Deze vogels vliegen regelmatig over, op weg naar hun jachtgebieden. Rondom dit bos zijn veel
landbouwbedrijven werkzaam. Het bos biedt aan zowel sporters, wandelaars en andere recreanten een
echte uitlaatklep. Daarnaast biedt de Dennenweg een uitstekende ontsluiting, omdat de dorpen Den Ham
en Vroomshoop goed bereikbaar zijn.
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Kenmerken
Koopsom
Aanvaarding
Soort
Type woning
Aantal kamers
Inhoud woning
Perceeloppervlakte
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
Soort woning
Bouwjaar
Bouwvorm
Permanente bewoning
Ligging

€ 549.000,00 k.k.
in overleg
Woonhuis
Vrijstaande woning
5 kamers waarvan 3 slaapkamers
542 m3
819 m2
114 m2
Eengezinswoning
2021
Nieuwbouw
Ja
Aan bosrand, aan rustige weg, open ligging, buiten bebouwde
kom, in bosrijke omgeving
Tuin rondom
Geen garage
Warmtepomp
Volledig geïsoleerd

Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie
.

Locatie
Adresgegevens
Dennenweg
7683 RS DEN HAM

.
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Foto’s
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Plattegrond begane grond (variant 1)

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Plattegrond begane grond (variant 2)

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Plattegrond eerste verdieping

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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3D inkijk begane grond (variant 2)

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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3D inkijk eerste verdieping

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voor- en rechterzijaanzicht

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Achter- en linkerzijaanzicht

De plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Locatiekaart
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Kadaster
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Dennenweg
7683 RS Den Ham
Den ham
B / 8014
819 m2
Volle eigendom
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Overige informatie
Onderstaand vindt u informatie over enkele belangrijke zaken die bij een mogelijke (ver)koop aan de orde komen. Wanneer u een bod
uitbrengt op dit object gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de inhoud van deze zaken.
Koopakte
De koopakte wordt opgesteld volgens het vigerende VastgoedPRO model.
Ouderdomsclausule
De koper verklaart ermee bekend te zijn dat het onderhavige perceel langer dan tien jaren geleden gebouwd is en is bekend met de
dienovereenkomstige staat van het pand, wat tevens inhoudt dat de eisen van de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager
liggen dan die voor nieuwere woningen. Hij aanvaart alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het
perceel. De overeengekomen koopsom is het resultaat van de onderhandelingen tussen partijen waarbij met het bovenstaande rekening is
gehouden. Koper is bekend met de onderhouds-/bouwkundige toestand van het verkochte. Bouwkundige gebreken worden geacht niet
belemmerend te werken op het in artikel acht (van de koopovereenkomst) omschreven woongebruik en met ingang van de datum van
eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en zichtbare gebreken. Verkoper heeft koper voldoende in de gelegenheid
gesteld zich van deze situatie te kunnen vergewissen dan wel zich te laten adviseren/bijstaan door een deskundige derde.
Onderhoud
De staat van het onderhoud en de beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de
ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort tot de
onderzoeksplicht van kandidaat-koper(s). De kandidaat-koper(s) is (zijn) te alle tijde gerechtigd voor eigen rekeningen een bouwkundige
keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplagen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.
Tevens moet(en) de kandidaat-koper(s) zelf nagaan welke publiekrechtelijke belemmeringen op het pand rusten (b.v. bestemmingsplan en
ontwikkelingen).
Ontbinding
De termijn die wordt opgenomen voor (overeengekomen) ontbindende voorwaarden (b.v. financiering) is in de regel circa vier tot zes weken
na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst. Een ontbinding is een recht en geen plicht en dient derhalve te worden ingeroepen
conform de koopovereenkomst.
Koopovereenkomst en waarborgsom/bankgarantie
Indien via onze bemiddeling een koopovereenkomst tot stand komt tussen de verkopende en de kopende partij, zal ons kantoor zorg dragen
voor het opmaken koopovereenkomst volgens het laatste model vastgesteld door VastgoedPRO. In de koopovereenkomst zal altijd een
waarborgsom of bankgarantie worden opgenomen. Iedere aspirant koper dient zich hieraan te conformeren.
Baten, lasten en verschuldigde canons
Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf datum feitelijke levering. De lopende baten en
lasten zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.
Toelichting NEN2580
De genoemde oppervlaktes in deze brochure zijn gebaseerd op de meetinstructie NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte(s). De Meetinstructie sluit
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de
meting.
Kosten Koper (k.k)
Kosten Koper zijn de kosten die koper voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder deze kosten vallen overdrachtsbelasting,
kosten akte van levering, kadasterkosten en eventuele overige notariskosten. Naast deze kosten dient u als koper ook rekening te houden met
eventuele kosten voor hypotheekadvies, een aankoopmakelaar, energie-/duurzaamheidsadvies, taxatiekosten en notariskosten voor de
opmaak van de hypotheekakte. Kosten voor de verkoop van de woning, zijn voor rekening van verkoper.
Inschrijving koopakte bij het Kadaster
U als koper wordt de mogelijkheid geboden de koopovereenkomst in te schrijven bij het Kadaster. Door dit te doen wordt u zes maanden
beschermd tegen een mogelijke faillissement of andere vorm van beslaglegging op het object ten laste van verkoper. Voor de inschrijving van
een koopovereenkomst in de hiervoor bestemde registers is de tussenkomst van een notaris vereist.
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Over deze brochure
Deze brochure is door ons kantoor met alle expertise en zorgvuldigheid
samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand
gestelde gegevens en tekeningen. Het kan echter voorkomen dat deze
informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond het object ziet. Ten
aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan noch door
Bloemendal Makelaardij v.o.f., noch door de eigenaar van het object
aansprakelijkheid worden aanvaard. Verder kan aan de vermelde informatie
geen recht worden ontleend. Deze informatie is geheel vrijblijvend en dient
in het kader van het Burgerlijk Wetboek niet te worden gezien als aanbod,
maar als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze informatie is
dan ook bedoeld als extra service. Wij staan u graag te woord wanneer u ons
belt met vragen over deze of andere objecten.

Dorpstraat 43, 7683 BH Den Ham

Openingstijden
Maandag 8.30 u – 17.00 u
Dinsdag 8.30 u – 17.00 u
Woensdag 8.30 u – 17.00 u
Donderdag 8.30 u – 17.00 u
Koningsweg 6, 7622 GD Vriezenveen

Vrijdag 8.30 u – 17.00 u
Buiten kantooruren op afspraak

Voor een passende financiering en de benodigde verzekeringen verwijzen wij u graag door naar
Bloemendal Hypotheken respectievelijk Bloemendal Assurantiën.

(0546) 67 10 75

(0546) 67 13 34

www.bloemendalhypotheken.nl

www.bloemendal.nu

Den Ham | Vriezenveen | Hardenberg

Den Ham | Vriezenveen | Vroomshoop

