Dorpsstraat 55, Graauw

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.

Chris van den
branden
register-makelaar
en -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.

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
van der smissen
Assistent Makelaar

Het leukste aan mijn werk vind ik de afwisseling. Geen dag is hetzelfde.
Elke dag ontmoet ik andere mensen, ieder met hun eigen verhaal en
andere woonwensen. Het is leuk om in een klein team te werken en
samen met mijn man Chris dit werk te mogen doen.

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!

Dorpsstraat 55, Graauw
Aan de Dorpsstraat in Graauw mogen wij dit bijzondere pand aanbieden. Aan de voorzijde
lijkt deze instapklare woning misschien een bescheiden optrekje, maar eenmaal binnen
wordt u aangenaam verrast door de veelzijdigheid, de frisse lichte uitstraling en de vele
ruimtes.
Doordat de woning een dubbele bestemming heeft zijn er tal van mogelijkheden hoe dit
pand te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een praktijk aan huis, een eigen kantoor
of de combinatie van woon/winkelpand en het geheel kan natuurlijk ook als woonruimte
gebruikt worden.
In de afgelopen jaren is de woning volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Denk hierbij
o.a aan het plaatsen van kunststof ramen met HR++ glas, hardhouten kozijnen met HR+
+, horren en rolluiken.
De woning heeft 20 zonnepanelen. Daarnaast zijn de vloeren, zijgevels, buitengevels en
daken aangepakt/gerenoveerd. Recent is er binnen- en buitenshuis opnieuw geschilderd.
Zie voor meer details van alle renovatiewerkzaamheden onderaan bij 'bijzonderheden'.
Qua ligging is deze woning ideaal; Graauw ligt op een steenworp afstand van de
Nederlands-Belgische grens en de Westerschelde. Even uitwaaien aan de zeedijk is binnen
handbereik. Het grote natuurgebied "Het verdronken land van Saeftelinge” ligt op korte
afstand en ben je snel in Hulst waar je alle voorzieningen aantreft met een sfeervol
stadsleven, winkelcentrum en de vele gezellige terrasjes. In Graauw is ook een basisschool,
een restaurant , een gezellig bruin cafe en heeft een actief verenigingsleven.

Bijzonderheden
- Deze woning beschikt over een energielabel: C
- De woning heeft 20 zonnepanelen ('17) (eigendom)
- Deels voorzien van kunststof - en deels van hardhouten kozijnen met dubbel glas HR++
- Deels voorzien van horren ('18)
- Rondom dikke rolluiken van Heroal
- De woning is binnenshuis opnieuw geschilderd ('21)
- Het dak en de spouwmuren zijn geïsoleerd
- De schuine daken met betonnen dakpannen zijn geheel gerenoveerd
- Het dakleer van de platte daken en de schuren is vernieuwd
- De zijgevels zijn gecementeerd en de gehele buitengevel is geïmpregneerd ('21)
en geschilderd met beschermende verf van KEIM
- De vloerbalken en de vloeren van de bovenverdieping zijn geheel vernieuwd in 2013
- De elektrische bedrading is vernieuwd en de meterkast is aangepast naar 12 gr en 3F
- Nieuwe regenpijpen en trespa-boeiborden
- Nieuwe rookmelders, koolmonoxidemelder en waterontharder
- De CV en radiatoren zijn in 2011 geplaatst
- De c.v-installatie dient enkel voor de verwarming. Het warme water komt van een boiler
- Alle toiletten zijn sanibroyeurs
- Woning heeft kabel-tv

Dorpsstraat 55, Graauw
Woning met veel mogelijkheden
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Indeling Begane grond
Entree in een hal met toiletruimtes (dames- en herentoilet), meterkast en een eenvoudig
keukenblok. Tevens is hier de aansluiting voor de wasapparatuur alsmede een
gasaansluiting. Vanuit deze kitchenette is er toegang tot een grote (voormalig)
praktijkruimte aan de voorzijde van de woning, welke een eigen entree heeft en toegang
tot een magazijn/opslagruimte. Vanuit de praktijkruimte loopt een gang die leidt naar het
woonverblijf aan de achterzijde. In de gang is een schuifdeur naar een "opkamer”, een deur
naar het magazijn, een deur naar de woonkamer en toegang tot de kelder. De "opkamer”
heeft een trapopgang (vernieuwd '12) naar de bovenverdieping.
De ruime, gezellige woonkamer met nieuwe laminaatvloer ('21) is heerlijk licht met recent
opnieuw gestukte muren en plafond en heeft een elektrische sfeerhaard en schuifpui naar
de tuin. Vanuit de woonkamer komt u in de ruime dichte keuken in L-opstelling en
natuurstenen blad en is voorzien van een koelkast, magnetron, oventje en een 5-pits
inductie kookplaat van Bosch en afzuigkap. Vanuit de keuken een deur naar de badkamer.
De badkamer is voorzien van een grote inloopdouche, wasmeubel, designradiator en toilet.
Hier hangt ook de elektrische boiler van Wesen voor het warme water en de CV-installatie
(Remeha Avanti Combi HR '11).
Vanuit de woonkamer is er een deur naar een halletje. In deze ruimte zijn ook de deuren
naar de tuin, de ruime slaapkamer aan de achterzijde met nieuwe laminaatvloer ('21) en de
ruime inpandige garage. Vanuit de slaapkamer een deur naar een ruime kamer (momenteel
kantoor) met een eigen entree aan de voorzijde van de woning. De garage is voorzien van
water, elektriciteit en verwarming en heeft een elektrische roldeur.

Indeling 1e en 2e Etage
Eerste verdieping
Grote open zolderruimte, welke momenteel verdeeld is in 2 grote ruimtes met nieuwe
vloeren en wanden. De voorste ruimte is reeds volledig geïsoleerd en gemoderniseerd en
heeft 2 kunststoframen HR++ met rolluik, 2 Veluxramen met rolluik en een dakraam en
heeft een laminaatvloer ('19).
De 2e ruimte is ook volledig geïsoleerd en heeft 2 nieuwe ('19) hardhouten ramen met
dubbel glas. Deze grote ruimtes zijn voorzien van elektriciteit, water en verwarmingen en
kunnen nog geheel naar eigen inzicht worden ingedeeld in bijvoorbeeld meerdere kamers.
Tweede verdieping
Via een stalen veiligheidstrap is er een kleine bergzolder bereikbaar.

BUITEN
Aan de achterzijde van de woning is het goed vertoeven in de grote zonnige en sfeervolle
patiotuin. Hier is het werkelijk genieten van alle rust en privacy die de tuin biedt. Aan de
tuinkant van de slaapkamer is een groot zonnescherm van 6 meter breed ('21) waardoor er
altijd of een plekje in de zon of een plekje in de schaduw te vinden is. In deze tuin staan 2
bergingen, 1 van hout en 1 van steen. Beide zijn voorzien van elektra.
Aan de voorzijde van de woning heeft u een eigen oprit.

bekijk alle foto's van deze
woning op onze website.
vragen? neem dan contact
met ons op.

plattegrond

plattegrond

kadastrale kaart

buurtinformatie
Buurtinformatie - Hulst / Buitengebied Graauw
leeftijd

koop / huur

huishoudens

50%

50%

1,4 per huishouden

gemiddelde woningwaarde:

€ 215.000

veel gestelde vragen
kopen

ik wil een woning kopen. wat moet ik doen?
Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel u kunt lenen. Hiervoor kan er een
afspraak gemaakt worden met een erkende hypotheekadviseur. Wij kunnen u in
contact brengen met erkende adviseurs.
Als u besluit een bod uit te brengen dan kunt u dit telefonisch ofwel per mail doen.
Het is belangrijk om reeds vooraf over eventuele (ontbindindende) voorwaarden na te
denken.
Het uitbrengen van een bod geeft geen recht op exclusiviteit. Er mag met meerdere
partijen tegelijkertijd onderhandeld worden. De makelaar doet geen uitspraken over
de hoogte van biedingen. Eventueel kan er tijdens het verkoopproces besloten
worden om het systeem van verkopen te wijzigen waardoor de biedprocedure
verandert, uw makelaar zal u hiervan op de hoogte stellen.

financiering

wat heb ik nodig voor het aanvragen van financiering?
Voor het aanvragen van een hypotheek moet u (nagenoeg) altijd een taxatierapport
laten opstellen. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met een taxateur, wij
mogen dit als verkopende makelaar van dit object niet voor u uitvoeren. Welke
andere documenten u aan moet leveren, verneemt u via uw hypotheekadviseur.

verkopen

wanneer is de verkoop definitief?
De verkoop is definitief als de wettelijke bedenktijd (drie dagen nadat koper de
volledig getekende koopakte heeft ontvangen, de bedenktijd kan langer duren als
deze valt in het weekeind of op een algemeen erkende feestdag) en de eventuele
ontbindende voorwaarden verlopen zijn.

Waarde

wat is de waarde van mijn eigen woning?
Om de puzzel compleet te maken zult u bij het hebben van een eigen woning ook
geïnteresseerd zijn in de waarde van deze. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk
maken van deze waarde en de mogelijkheden van een verkoop. Wij komen hiervoor
graag (geheel vrijblijvend en gratis) bij u langs.
Ter voorbereiding hierop verwijzen wij u graag naar onze website waar wij de handige
tool "wat is mijn huis waard" hebben. Na het invullen van enkele vragen ontvangt u
binnen 2 minuten een woning waarde indicatie. Deze indicatie biedt een basis voor
het verdere gesprek.

Kosten

Wie betaalt de makelaar?
De kosten van de makelaar zijn voor rekening van de verkoper.
Als koper krijgt u te maken met de overdrachtsbelasting die momenteel 2% bedraagt,
de kosten van het notariskantoor en eventuele kosten van een hypotheekadviseur en
taxateur.

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.

‘’uw eigen woning verkopen, dat kan bij brandax makelaardij’’

AL 45 JAAR

“Zeer tevreden over de geleverde service van
Bradax. Het eerste contact met Chris was meteen
goed, hij was enthousiast over onze woning en kon
goed onderbouwen waar hij zijn prijsstelling op
baseerde. Hij gaf ons de boven- en ondergrens aan
waar hij dacht ons huis voor te kunnen verkopen en
gaf ruimte om mee te beslssen, We werden prima
begeleid. Kernpunten voor mij waren dat er altijd
direct gemaild of gebeld werd.
Een zorgeloze verkoop van A tot Z "

Verkoper
Oudepolderseweg 9

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

