Hulsterloostraat kavel 1 & 2, Nieuw Namen

historie brandax makelaardij
Willy van den Branden richtte Brandax op in 1977. Zijn kantoor? De garage. In de loop der jaren groeide
Brandax uit tot het makelaarskantoor van nu. Een bekende speler in de regio met, sinds 1997, een mooi
kantoor aan de Markt in Axel. Sinds 2007 kwam zoon Chris in het bedrijf en drie jaar later nam hij Brandax
van zijn vader over. “Ik was van kinds af aan al nieuwsgierig naar hoe anderen leefden en wat er achter
iedere deur schuilging. Makelaardij heeft dus altijd wel in mijn aard gezeten. En nu, nu ben ik vooral trots op
ons team. Op de bevlogen manier waarop we ons werk doen en het vertrouwen dat we daardoor van onze
klanten krijgen. Dat is wat Brandax groot maakt.”

Martine de Jonge jessica govaert
Medewerker
assistent makelaar/
binnendienst/office
binnen- en
manager
buitendienst

Telefoontjes aannemen, koopaktes opmaken, overdrachten inplannen,
dossiers uitwerken. Laat dat maar aan mij over. Vooral als er complexe
zaken spelen. Dan ga ik graag op zoek naar oplossingen. Mijn ultieme
beloning? Dat u straks met een tevreden gevoel bij de notaris zit.

Nadine de rooij

U heeft net uw droomhuis gezien en wilt er nú meer van weten! Ik
beantwoord graag uw vragen, plan de bezichtiging in en begeleid deze.
Ook verzorg ik de uitwerkingen en aanmeldingen van woningen. Lekker,
die afwisseling. En fijn, dat persoonlijke contact. Ik hou ervan!

Nancy

assistent makelaar van der smissen
(in opleiding)
grafisch medewerker/
manusje van alles

De bijzondere ontmoetingen, de humor en spannende momenten. Dat is
wat mijn vak zo leuk maakt. En natuurlijk een welgemeend ‘dank je wel’
van tevreden klanten. Als assistent makelaar leer ik iedere dag weer wat
meer van dit mooie vak en geniet ik met volle teugen.

Chris van den
branden

register-makelaar
en
register-taxateur

Rond zeven uur, half acht begin ik met administratie, want vanaf half
negen lever ik me helemaal over aan onze klanten. Het leukst vind ik de
persoonlijke gesprekken en de blijken van waardering. Ik probeer dan ook
altijd net wat meer te doen, dan wat u van me verwacht.

Nadat ik de kinderen naar school heb gebracht, begin ik met het maken
van advertenties en bewerken van foto’s. Alles voor een zo mooi en
compleet mogelijke presentatie van de woningen. Wanneer Martine en
Jessica het druk hebben, help ik hen een handje.

Fred van
den branden
kantoorhond

Ik heb een belangrijke taak bij Brandax, namelijk het overenthousiast
ontvangen van onze bezoekers. Dat doe ik dan ook vol overgave. Ik
kwispel extra hard en gooi mijn schattige hondenoogjes in de strijd om
mensen blij te maken. Dat lukt best vaak, al zeg ik het zelf.

meer weten over brandax makelaardij?
bezoek onze website of volg ons op social media!

Hulsterloostraat kavel 1 & 2, Nieuw Namen
In Nieuw Namen, op loopafstand van de Belgische grens, bieden wij 2 mooie bouwkavels
aan. Deze zijn gelegen aan de Hulsterloostraat, tussen nummer 16 en 18.
Ze zijn los of tezamen te koop.
Er mogen twée-onder-één-kapwoningen of 2 vrijstaande woningen gebouwd worden.
De totale oppervlakte bedraagt 1.000m². Het kleinste kavel is ca. 350m² tot 400m², het
grootste ca. 600m² tot 650m².
Omdat de kavels nog niet gesplitst zijn kan dit nog in overleg gebeuren.
De aangeboden prijs per m² bedraagt €160,- v.o.n.
De kavels worden in overleg gesplitst en schoon / opgeruimd opgeleverd, zonder
bouwvergunning en zonder nutsvoorzieningen.
De bodem is onderzocht en geschikt bevonden voor woningbouw.
2 splitsingsvarianten zijn in de afbeeldingen opgenomen.

Nieuw Namen, Hulsterloostraat kavel 1 & 2
Nieuwbouw

3.

Twee-onder-één- kap of vrijstaand

2.

Vrij in te delen kavels

4.

Dichtbij Belgie

kenmerken

1.

woonoppervlakte
-

tuinligging
Zuiden

inhoud
-

energielabel
-

perceeloppervlakte
350 - 650m²

bouwjaar
-

kamers
0
slaapkamers
0

vraagprijs
€160,- per m2

veel gestelde vragen
kopen

ik wil een wonng kopen. wat moet ik doen?
Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel u kan lenen. Hiervoor kan er een
afspraak gemaakt worden met een erkende hypotheekadviseur. Wij kunnen u in
contact brengen met erkende adviseurs. Daarna kan u de woning bezichtigen en
uiteindelijk kan u een schriftelijk bod doen.

hoe kies ik een notaris?

Als koper mag u het notariskantoor kiezen. Dit kan gedaan worden door het
opvragen van offertes bij verschillend kantoren en daar een keuze uit te maken.
Uiteraard kunnen wij ook een aantal kantoren aanbevelen.

mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al
over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling wil namelijk nog niet zeggen dat de verkoop al
vaststaat. Er mag ook met meerdere partijen tegelijkertijd onderhandeld worden, dit
moet door de NVM-makelaar dan wel duidelijk vermeld worden.

financiering

wat heb ik nodig voor het aanvragen van financierng?
Voor het aanvragen van een hypotheek moet u altijd een taxatierapport afgeven.
Welke andere documenten u aan moet leveren, geeft uw hypotheekadviseur aan. U
kunt hierbij denken aan: een kopie van uw paspoort, werkgeversverklaring,
loonstrookjes, jaaropgave, bankafschriften, etc.

verkopen

wanneer is de verkoop definitief?
De verkoop is definitief als de bedenktijd en de eventuele ontbindende voorwaarden
verlopen zijn.

wat is een informatieplicht/meldingsplicht?
De verkoper is verplicht om de koper(s) zo volledig mogelijk in te lichten over de
woning en alle bijbehorende rechten, plichten en gebreken. Hierbij gaat het om de
staat en toestand van de woning.

taxeren

wat is het verschil tussen taxatie en een waardebepaling?
Voor het aanvragen van een hypotheek moet u altijd een taxatierapport afgeven.
Welke andere documenten u aan moet leveren, geeft uw hypotheekadviseur aan. U
kunt hierbij denken aan: een kopie van uw paspoort, werkgeversverklaring,
loonstrookjes, jaaropgave, bankafschriften, etc.

wat is mijn eigen huis waard?

De waarde van uw eigen huis kunnen wij gratis voor u bepalen. Voor meer informatie
over onze gratis waardebepaling verwijzen wij u naar onze website: www.brandax.nl.

woning zoeken hoe ben ik het snelst op de hoogte van jullie aanbod?
Door onze website en onze social media kanalen in de gaten te houden.

andere woning kopen?
Wilt u liever een andere woning kopen, dan de woning in deze brochure? bekijk dan

voor beide partijen gunstig

voorwaarden

wettelijke bedenktijd

asbestclausule

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en
begint op de dag nadat (een afschrift van)
de tussen partijen opgemaakte akte aan de
koper is gegeven. De bedenktijd eindigt op
de derde dag om middernacht. Het is dus
niet van belang hoe laat de koper het
afschrift van de akte heeft ontvangen.

De makelaar kan namens de verkopende
partij een asbestclausule toevoegen in de
koopovereenkomst. Hierin wordt de
verkoper gevrijwaard van eventuele
aanwezigheid van asbest in het gekochte
object. Wanneer een verkoper op de
hoogte is, of had kunnen zijn, van de
aanwezigheid van asbest dient hij dat te
melden. Een kopende partij heeft
onderzoeksplicht waarin hij ook een
inspanningsverplichting heeft om
onderzoek te doen naar de staat van het
verkochte object.

schriftelijkheidsvereiste
Sinds 2003 is een koopovereenkomst tussen
een verkoper en een particuliere koper,
wanneer het gaat over een onroerende zaak
met als bestemming bewoning, ongeldig als
deze overeenkomst niet schriftelijk is.

ontbindende voorwaarden
Een koop kan tot stand komen onder
voorbehoud van ontbindende voorwaarden.
Dat wil zeggen dat de koop tot stand komt
en ontbonden kan worden als bepaalde
voorwaarden niet voldaan worden.
Gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn
het voorbehoud van financiering of het
uitvoeren van een bouwkundig onderzoek
van de gekochte woning.

waarborgsom/
bankgarantie
Bij alle woningen die door Brandax
Makelaardij verkocht worden, wordt een
waarborgsom of bankgarantie gevraagd (10%
van het aankoopbedrag), die door de koper
van het onroerend goed voldaan moet te
worden op een derdenrekening van de
behandelend notaris.

ouderdomsclausule
Voor oudere woningen kan de makelaar
besluiten een ouderdomsclausule in de
koopovereenkomst op te nemen. Vraag de
verkopende makelaar altijd deze
ouderdomsclausule goed uit te leggen als u
zelf niet exact weet wat deze inhoud.

onderzoeksplicht
De onderzoeksplicht houdt in dat de
koper zowel de bouwkundige als de
juridische staat van een woning moet
onderzoeken. Onderzoek naar de
juridische staat is bijvoorbeeld een check
van het bestemmingsplan.

notariskeus
De koper betaalt de notaris en is dan ook
vrij om te kiezen bij welke notaris hij/zij
de eigendomsoverdracht wil laten
plaatsvinden. Wanneer een koper kiest
voor een notaris die verder dan (straal) 15
km van het gekochte object ligt, dient de
koper dit tijdens de
aankooponderhandeling duidelijk aan te
geven. Wanneer dat niet wordt gedaan,
hoeft de verkopende partij hiermee niet
akkoord te gaan.

brandax makelaardij
markt 10
4571 bg axel
tel: + 31 (0) 115 56 20 54
whatsapp: +31 (0) 6 13 34 41 32
makelaardij@brandax.nl

