
TE KOOP

Jan van der Heydenstraat 16, 

Hengelo
Vraagprijs € 200.000 k.k.

Roomweg 64-66

7523 BR  Enschede

053 20 30 123

info@keuterhorstman.nl

www.keuterhorstman.nl



“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte	



77 m²


 	


Perceeloppervlakte	



182 m²


 	


Inhoud	



303 m³


 	


Bouwjaar	



1956


 	


Prijs	



Vraagprijs € 200.000 k.k.


 	


Soort woning	



eengezinswoning


 	


Type woning	



hoekwoning


 	


Aantal kamers	



4


 	


Aantal slaapkamers	



3


 	


Isolatie	



-


 	


Energielabel	

> Omschrijving
Ben je handig en/of zie jij een verbouwing wel zitten zodat je 
een woning helemaal naar eigen wens kunt veranderen? Dan 
nodigen we je graag uit voor deze woning.




Ten zuiden van de karakteristieke woonwijk Tuindorp 't Lansink 
(met haar historische verleden) en op loopafstand van de 
Tuindorpvijver, staat deze te renoveren hoekwoning in een 
ruim opgezette wijk met verkeersluwe straat. De woning is 
oorspronkelijk gebouwd in ca. 1956 en is daarna aan de 
achterzijde over de halve breedte uitgebouwd waardoor de 
keukenruimte aanzienlijk is vergroot. Doordat de woning op de 
hoek is gesitueerd, heb je hier een extra royale kavel van 182 
m2, waardoor er ook nog mogelijkheid bestaat voor een 
uitbouw over de gehele breedte én waarbij er vervolgens nog 
meer dan genoeg achter- en zijtuin overblijft. De tuin ligt op 
het zuiden, is met groen omzoomd en dat biedt veel privacy. 
Op korte loop-/fietsafstand is het stadscentrum bereikbaar, 
maar diverse winkelvoorzieningen liggen om de hoek 
(winkelcentrum Esrein) waaronder meerdere supermarkten.




Kortom: kansen en mogelijkheden genoeg in deze woning, dus 
maak een afspraak om de opties in de werkelijkheid te komen 
bekijken!!!




Indeling: 

Entree/hal met meterkast en toiletruimte trapopgang, 
bergkast onder de trap, uitgebouwde keukenruimte met een 
eenvoudige keukeninrichting en toegang tot de achtertuin, 
ruime doorzonwoonkamer met een raam in de zijgevel en deur 
naar de achtertuin.




> Omschrijving



1e verdieping: 

overloop, 3 slaapkamers (allen v.v. inbouwkast), 
gedateerde badkamer met een douche en wastafel.




2e verdieping:

via een luik in de hoofdslaapkamer kom je op een extra 
bergvliering.




Bijzonderheden:

- Bouwjaar: ca. 1956

- Perceelsgrootte: 182 m2

- Woning wordt verwarmd d.m.v. gaskachels

- Warmwatervoorziening via een Daalderop boiler (50 
liter)

- Meterkast: 3 groepen en 1 aardlekschakelaar

- Keuken v.v. gaskookplaat, afzuigkap en koelkast

- De groene, beschutte achtertuin ligt op het zuiden en 
biedt veel privacy

- Definitief energielabel: G




Vraagprijs: € 200.000,- k.k.

Aanvaarding: in overleg

















In de koopakte zullen de navolgende zaken worden 
opgenomen:

- Partijen zijn pas gebonden niet eerder dan dat er een 
schriftelijke koopovereenkomst is getekend door partijen 
(schriftelijkheidsvereiste).

- Voor woningen ouder dan 30 jaar is de 
ouderdomsclausule van toepassing.

- De (juridische) verkoper heeft de woning zelf niet 
bewoond, daarom wordt er een niet-
zelfbewoningsclausule in de koopakte opgenomen.

- Het stellen van een bankgarantie/waarborgsom ter 
grootte van 10% van de koopsom. 




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 zorg. Adressen 
van collega NVM-aankoopmakelaars in Twente vindt u op 
Funda.nl en nvmtwente.nl



















> Kadaster Ontdek het perceel...


van Jan van der Heydenstraat 16 



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Energielabel



> team
Een huis kopen of je eigen huis verkopen; het zijn grote stappen 

in je leven. Een huis is meer dan een stapel stenen. Je deelt er lief 

en leed, maakt er nieuwe herinneringen, ontmoet er  mensen en 

meer. Aan deze belangrijke stap in je leven dragen wij graag ons 

steentje bij. Met persoonlijke aandacht én veel kennis en 

ervaring ontzorgen wij jou tijdens de aan- en/of verkoop van je 

woning. Samen maken we jouw woonwensen waar. 






Welkom bij Keuter Horstman makelaars!

Roomweg 64-66

7523 BR  Enschede




TEL. 053 20 30 123

info@keuterhorstman.nl

www.keuterhorstman.nl



> Algemene informatie
Koopovereenkomst en Waarborgsom / Bankgarantie 
 ontlenen. Zowel de verkoper als Keuter Horstman 


Indien er een koopovereenkomst tot stand komt tussen de makelaars aanvaarden in deze gevallen geen enkele 
verkopende en de kopende partij, zal Keuter Horstman aansprakelijkheid. 

makelaars zorg dragen voor het opmaken van een NVM 

koopakte volgens het laatste model vastgesteld door de De opgegeven maten zijn circa maten, conform de 
NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
 meetinstructie. De meetinstructie is gebaseerd op 



 NEN 2580 en is bedoeld om een eenduidige manier van 
Er zal door Keuter Horstman makelaars in de 
 meten toe te passen voor het geven van een indicatie van 
koopakte altijd een 10% waarborgsom / bankgarantie 
 een de gebruikersoppervlakte. De instructie sluit 
worden opgenomen. Iedere koper dient zich hieraan 
 verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
te conformeren. 
 bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 


 beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 


 Onderzoeksplicht & mededelingsplicht 
 


Deze uitgebreide brochure van Keuter Horstman Daarnaast zijn de beschrijving en bijgevoegde 
makelaars heeft niet tot doel u een lijst te geven 
 plattegronden indicatief, de realiteit ziet u tijdens de 
van mogelijk aanwezige gebreken in deze woning. 
 bezichtiging. Alle aanbiedingen worden gedaan onder de 
De informatie zoals omschreven is verkregen van 
 navolgende voorwaarden: 

de eigenaar / verkoper en aangevuld met eigen - De aanbieding betreft niet meer dan een uitnodiging tot 
waarnemingen ter plaatse en heeft als doel de potentiële het doen van een voorstel. Verkopers behouden zich 
koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijkertijd te uitdrukkelijk het recht tot gunning voor. 

voldoen aan de op de verkoper rustende - Het uitbrengen van een bod betekent niet automatisch 
mededelingsplicht. 
 dat u in onderhandeling bent. 



 - Bij meerdere serieuze kandidaten kan tot inschrijving 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper een worden besloten na overleg met onze opdrachtgever.

onderzoeksplicht, wat inhoudt dat de koper zelf 

verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de 
 Aankoopmakelaar inschakelen 

eigenschappen bezit die redelijkerwijs verwacht mogen Bij deze woning treedt Keuter Horstman makelaars op als 
worden. 
 verkoopmakelaar. Wij raden u aan om bij interesse in deze 


 woning zelf ook een makelaar in te schakelen. Uw eigen 

 Vrijblijvende aanbieding 
 makelaar zorgt ervoor dat u de beste deal sluit en u zich 

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet teveel door emoties laat beïnvloeden. Hij of zij wint 
samengesteld. Toch bestaat er de mogelijkheid dat er belangrijke informatie in over de woning zoals (verborgen) 
fouten en /of onvolledigheden in voorkomen. Alle aan u gebreken, erfdienstbaarheden, de bouwkundige staat, de 
verstrekte informatie is bedoeld als een uitnodiging om in omgeving, het bestemmingsplan en geeft inzicht in de 
onderhandeling te treden en dient derhalve te worden reële waarde van de woning. De kosten van uw eigen 
gezien als vrijblijvende aanbieding. 
 aankoopmakelaar verdient u meer dan terug doordat de 


 meest voordelige aankoopprijs uitonderhandeld wordt; u 
Een bieding die gelijk staat met de vraagprijs, doet 
 koopt met zekerheid én het bespaart u tijd en geld. Keuter 
niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Horstman makelaars treedt uiteraard ook graag op als úw 
Verkoper heeft te allen tijde het recht van gunning. 
 aankoop indien u voor een woonhuis kiest, die niet in onze 


 portefeuille zit.

Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit 
 


(bouw) tekeningen kan de maatvoering afwijken van de 


werkelijkheid. De koper kan ook hieraan geen enkel recht 



> Algemene informatie
Hypotheek 
 
 Vrijblijvende waardebepaling 




 


Laat u door een deskundige informeren over uw Bent u nieuwsgierig naar de waarde van uw eigen woning? 
leencapaciteit. Er zijn tal van hypotheekvormen Keuter Horstman makelaars komt kosteloos en 
beschikbaar en diverse tegemoetkomingen voor u als vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek en 
woningkoper. Denk bijvoorbeeld aan Nationale Hypotheek waardering van uw woning. Wij informeren en adviseren u 
Garantie (NHG), Startersleningen en Koopsubsidie. Ook over uw eventuele verkoopmogelijkheden en een 
voor huizenbezitters, die een nieuwe woning willen kopen optimale verkoopstrategie. Neem contact op voor een 
en de oude nog niet verkocht hebben zijn er gunstige geheel gratis en vrijblijvende waardebepaling. 

belastingmaatregelen mogelijk! Uw keuze kan grote 

gevolgen hebben voor uw financiële toekomst; maak 
 Taxatie

daarom een afspraak voor een vrijblijvend Heeft u een nieuwe woning gekocht, wilt u uw hypotheek 
hypotheekgesprek, ook al heeft u al een oversluiten of wilt u gaan verbouwen en/of 
hypotheekberekening laten maken. Vraag altijd een verduurzamen? De taxateur van Keuter Horstman 
second opinion aan via Keuter Horstman makelaars.
 makelaars voldoen aan alle eisen en zijn ingeschreven in 


 het register van het NRVT; derhalve mogen zij een 

 Bouwtechnische keuring 
 gevalideerd taxatierapport opstellen. Deze gevalideerde 


 taxatierapporten worden door alle Nederlandse 
In sommige gevallen heeft de verkoper een geldverstrekkers geaccepteerd.
bouwtechnische keuring laten verrichten. Is dit 

niet aan de orde, dan kunt u zelf, op eigen kosten, een 
bouwtechnische keuring door een deskundige laten 
uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de staat van 
onderhoud van de woning, alsmede een overzicht 

van kosten voor eventueel achterstallig onderhoud. 




Indien u op het moment van onderhandelen nog geen 
bouwtechnische keuring hebt laten verrichten, kunt 

u in de koopakte laten opnemen dat de koop alleen 
doorgaat als de woning geen bouwkundige gebreken heeft 
of achterstallig onderhoud en/of dat de herstelkosten 
voor het opheffen van deze gebreken 

of achterstallig onderhoud beneden een bepaald 
maximumbedrag blijven. Dit wordt dan als ontbindende 
voorwaarde opgenomen in de voorlopige koopakte





















> Vragen?
Neem vooral contact met ons op!





TEL. 053 20 30 123


info@keuterhorstman.nl


www.keuterhorstman.nl



> Bekijk deze 
woning online!

jan van der heydenstraat16.nl

Jan van der Heydenstraat 16, Hengelo

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!


