
Te koopOpknapper

Wilhelminastraat 7, Delden


Tussenwoning gelegen dichtbij het 

centrum en station. Voor de klussers 

onder ons de perfecte woning! 

www.hofstedekamp.nl

vraagprijs

€ 175.000 k.k.



Wilhelminastraat 7

Tussenwoning met diepe tuin, stenen berging en achterom. De woning beschikt over een lichte 
woonkamer met aangrenzend een open (eet)keuken. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers 
die beide voorzien zijn van inbouwkasten en een badkamer met o.a. een 2e toilet. De diepe tuin is gelegen 
op het zuidwesten en biedt zowel de nodige zon als schaduw. Daarnaast is er een stenen berging en een 
achterom. Binnen enkele minuten lopen bereikt je het centrum van Delden en het station.




Indeling;

Begane grond: entree met trapopgang , woonkamer, open (eet)keuken, trap naar kelder, portaal, toilet;

1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers met vaste kasten, badkamer met douche, toilet, wastafel en 
wasmachineaansluiting.

2e: bergzolder, bereikbaar door middel van een vlizotrap.

In de koopakte zal een bankgarantie/waarborgsom van 10% van de koopsom worden opgenomen.

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang 

en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Twente vindt u op Funda.



Bijzonderheden

* De woning is gebouwd in 1948;

* De inhoud van de woning wordt geschat op ca 235 m3;

* De woonoppervlakte van de woning bedraagt 68 m2;

* Kavelgrootte is circa 260 m2; deze dient nog uitgemeten te worden;

* Kosten uitmeting perceel door kadaster voor koper;

* Energielabel B;

* CV ketel ATAG HR 2018;

* De woning wordt aangeboden met een Bouwtechnische keuring;

* Dit betreft een voormalige huurwoning van Wonen Delden.

* Bestaande cliënten van Wonen Delden hebben voorrang bij het inplannen van afspraken en de 
beoordeling van de biedingen van de kandidaten.

* Overdracht van de woning zal plaats vinden bij Rouwenhorst Notarissen in Delden




In de koopakte zal een gebruikersartikel, een ouderdomsclausule en een bankgarantie/waarborgsom 
van 10% van de koopsom worden opgenomen.




Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt 
op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in 
Twente vindt u op Funda.

vraagprijs

€ 175.000 k.k.
In de koopakte zal een bankgarantie/waarborgsom van 10% van de koopsom worden opgenomen.


Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang 
en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Twente vindt u op Funda.



Kenmerken

Bouwjaar: 1948 Woonoppervlakte: 68 m²

Inhoud: 235 m³ Aantal kamers: 3

Perceeloppervlakte: 522 m² Slaapkamers: 2

















Begane grond



1ste verdieping



Schuur



Locatie



Kadaster



Meest gestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door: 

a) Een tegenbod te doen. 

b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. U bent dus nog niet in onderhandeling als de 
verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken. 





2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld 

wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper 
waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde 
kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen 
melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er 
onderhandelingen gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de 
biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken. 





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 


Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de 
vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, 
kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet. 





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 


Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potentiële koper 
ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk uw eerdere bod. 





5. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 


Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te 
bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten 
de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle 
bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder 
gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt. 



Meest gestelde vragen
6. Mag een NVM-makelaar een onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning? 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar welke prijs realistisch is voor de woning. De koper 
kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. 





7. Wat is een optie? Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 


a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige 
verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan 
eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de 
aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning 
niet. 

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ 
heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een 
geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een 
paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter 
inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar zal in 
deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kunt 
u niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden gegeven. 





8. Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt 

voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng? 

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling 
gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd 
wordt om teleurstelling te voorkomen. 





9. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in? 


De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop 
kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst 
aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan 
precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt. 





10. Waar vind ik de algemene voorwaarden? 


De NVM kent de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de Algemene Voorwaarden NVM voor 
professionele opdrachtgevers. De meest recente voorwaarden zijn te vinden via de brochure pagina, op te 
vragen via het contactformulier of verkrijgbaar via uw NVM-makelaar. 




De Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond 
en Vereniging Eigen Huis. 



Aantekeningen



www.hofstedekamp.nl

Delden

Langestraat 15


7491 AA Delden

Tel (074) 376 34 55

Hengelo

Bornsestraat 28

7556 BG Hengelo Ov

074 - 250 67 21

delden@hofstedekamp.nl hengelo@hofstedekamp.nl


