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DE WONING

Als je op zoek bent naar een sfeervol huis op 

een ruim perceel, met 3 (mogelijk 4) 

slaapkamers, een royale tuin op het zuidoosten, 

een eigen oprit en maar liefst 2 grote 

bergingen, dan ben je aan de Meidoornlaan 3 

aan het juiste adres!





Deze leuke twee-onder-een-kapwoning 

beschikt over onderhoudsarme kunststof 

kozijnen met HR+ glas, een sfeervolle open 

haard en is voorzien van spouwmuurisolatie. 

Her en der is het huis toe aan modernisatie, 

maar in potentie is dit een geweldige 

eengezinswoning die heel goed omgevormd 

kan worden naar de eisen van deze tijd.
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LOCATIE OP DE KAART



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

circa 99 m²




PERCEELOPPERVLAKTE

244 m²




INHOUD WONING

circa 352 m³




OPPERVLAKTE EXTERNE BERGRUIMTE

circa 34 m²

BOUWJAAR

1956




AANVAARDING

Per direct (in overleg)




ORIENTATIE TUIN

Zuidoosten




AANTAL SLAAPKAMERS

3 (mogelijk 4)
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INDELING
Begane grond





De voordeur bevindt zich aan de noordwestzijde van de woning, waar men de hal aantreft. Vanuit de hal is het toilet 

(voorzien van ingebouwd zwevend toilet) toegankelijk. In de trapkast / (droge) kelder bevindt zich de meterkast 

(groepenkast, slimme meter, gas- en watermeter).





De begane grondvloer bestaat hoofdzakelijk uit een eikenhouten parketvloer met houten ondervloer, welke 

ondervloer in 2004 vernieuwd is met extra dikke balken. De hal en de keuken zijn wel voorzien van een granito 

ondervloer.





Vanuit de hal zijn de woonkamer en de keuken bereikbaar. De woonkamer is voorzien van een open haard (niet meer 

in gebruik, maar het rookkanaal wordt wel ieder jaar nog geveegd), convectorverwarming en radiatoren. De halfopen 

keuken is ruim opgezet en voorzien van een vaatwasser, combi-oven (gaat mee), een oven, een 4-pits gaskookplaat 

met afzuigkap en een losse koelkast met vriezer (gaat mee). Via de keuken is toegang naar de achtertuin.





1e verdieping





Via een vaste trap in de hal is de 1e verdieping bereikbaar die een vrij ruime overloop kent. Er zijn in totaal 3 

slaapkamers aanwezig, waarvan er één in gebruik is als washok waar zich ook de witgoedaansluitingen bevinden. 

Praktisch is dat er in de slaapkamers en op de overloop vaste inbouwkasten aanwezig zijn. De badkamer is voorzien 

van een douche en een wastafel. Via een vaste trap is de 2e verdieping toegankelijk.





2e verdieping





Op de 2e verdieping is een dakkapel gemaakt. Hier zou eventueel nog een 4e slaapkamer gecreëerd kunnen worden. 

Op deze verdieping bevindt zich de CV-opstelling (Vaillant, 2014, eigendom) en is zeer veel opbergruimte aanwezig.





Buitenruimte





De vrij diepe achtertuin oogt verzorgt en is voorzien van elektra, water en een elektrisch zonnescherm. In de 

achtertuin staan verder 2 ruime bergingen. Aan de zijkant van de woning is toegang naar de achter- en voortuin en de 

oprit biedt plaats voor het parkeren van in ieder geval 1 auto op eigen terrein.
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PLATTEGROND BEGANE GROND



PLATTEGROND BEGANE GROND
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PLATTEGROND 1E VERDIEPING



PLATTEGROND 1E VERDIEPING
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PLATTEGROND 2E VERDIEPING



PLATTEGROND 2E VERDIEPING
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PLATTEGROND BERGINGEN



PLATTEGROND BERGINGEN
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PLATTEGROND BERGING (ENTRESOL / VIDE)



PLATTEGROND BERGING (ENTRESOL / VIDE)
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Bestemmingsplan

De volgende planologische 
bestemmingen zijn van toepassing:




- Enkelbestemming Wonen - 2 

   met bouwvlak

- Dubbelbestemming 

  Waarde - Archeologie 5

- Maatvoering binnen bouwvlak is 

  10 meter bouwhoogte en 6 

  meter goothoogte

Alle bestemmingsplanvoorschriften

zijn op aanvraag beschikbaar. 




U kunt hiervoor ook de website

www.ruimtelijkeplannen.nl

raadplegen.



KADASTRALE KAART













WONEN IN VUREN

Vuren is een rustig dorp vlakbij de mooiste 

vestingstad van Nederland; Gorinchem. In het 

kleinschalige centrum kunt u terecht voor al uw 

dagelijkse boodschappen, kinderopvang en 

basisonderwijs. Het dorp kent verschillende 

sportclubs en heeft een actief verenigingsleven.





Heerlijk van de natuur en het platteland 

genieten kan hier goed, want u loopt zo de 

polder in of de uiterwaarden van de rivier De 

Waal. Grote steden als Rotterdam, Utrecht of 

’s-Hertogenbosch zijn goed bereikbaar, want de 

rijksweg A15 is nabij. Ook is er een goede 

busverbinding naar Gorinchem en 

Geldermalsen aanwezig. 
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ALGEMEEN
Betaling koopsom


De betaling van de koopsom zal plaatsvinden bij de notariële overdracht.






Baten en lasten


De notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle zakelijke baten en lasten van het gekochte. De


lopende baten en lasten worden, op de datum van het notarieel transport, naar rato verrekend voor


het resterende deel van het lopende jaar.






Bieding


Een bedrag wat door een koopkandidaat wordt geboden met daarbij behorende eventuele


(ontbindende) voorwaarden en datum van eigendomsoverdracht c.q. oplevering.






Documentatie


Deze documentatie is met zorg samengesteld. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens


kunnen geen rechten worden ontleend. De door ons kantoor verstrekte informatie dient uitsluitend


te worden gezien als een uitnodiging tot nadere informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een


bod.






Financiering


De eventuele ontbindende voorwaarden voor financiering is geldig voor een periode van circa 6


weken na datum van aangaan van de overeenkomst. Wij gaan er van uit dat de koopkandidaat zich


vooraf heeft laten informeren omtrent zijn financiële mogelijkheden. Hiervoor raden wij u aan


contact op te nemen met een financieel adviseur.






Informatieplicht verkoper


De verkoper van de onroerende zaak heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper


verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn,


aan u mee te delen. Daartoe is door ons kantoor een verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei


belangrijke informatie die bij verkoper bekend is aan de koper kan worden verstrekt. Deze lijst is op


aanvraag beschikbaar. Daarnaast is het verstandig om ons te vragen naar een kopie van het


eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in zaken als eventuele


erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en verplichtingen. Tevens is in een ‘lijst


van roerende zaken’ aangegeven welke roerende zaken achter blijven en welke door verkoper mee


worden genomen. 



ALGEMEEN
Koopakte


Bij overeenstemming tussen verkoper en koper zal de koopakte worden opgemaakt. Vervolgens zal


de getekende versie aan de notaris worden verzonden.






Kosten koper


De kosten die een koper krijgt bij de aankoop, te weten: overdrachtsbelasting, kadastrale kosten,


kosten voor de registratie van de koopakte en notariskosten voor de akte van levering. In geval van


een benodigde hypotheek worden vernoemde kosten vermeerderd met de financieringskosten


(afsluitprovisie bij de bank, taxatiekosten en notariskosten voor de hypotheekakte).






Notaris


Volgens keuze van de koper (tenzij anders vermeld).






Onderzoeksplicht koper


Ondanks het feit dat de verkoper een informatieplicht heeft, vermeldt het Burgerlijk Wetboek ook de


onderzoeksplicht van de koper. Dit houdt in dat ook de koper zijn eigen verantwoordelijkheid c.q.


onderzoeksplicht heeft voor onder andere datgene wat voor hem of haar belangrijk is bij de


aankoop.






Oplevering


In de staat waarin de onroerende zaak zich tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bevindt


met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij


de verkopende partij niet bekend) heersende-/lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en


vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.






Ouderdomsclausule


Het betreft een oudere woning, dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen


worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan


gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor gebreken aan vloeren, leidingen van elektriciteit,


water, gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Wij nodigen de


koopkandidaat uit ook zelf onderzoek naar de staat van onderhoud van het gehele object te (laten)


doen
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ALGEMEEN
Overeenkomst


Er is sprake van overeenkomst wanneer de schriftelijke koopovereenkomst door koper en verkoper is


ondertekend en waarvan een afschrift aan de koper wordt overhandigd. Alvorens er een schriftelijke


koopovereenkomst wordt opgesteld, zijn koper en verkoper het mondeling eens geworden over de


belangrijkste zaken; dit zijn de koopprijs, de datum van eigendomsoverdracht c.q. oplevering en


eventuele ontbindende voorwaarden.






Tekeningen


Eventuele bijgevoegde plattegronden / tekeningen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan


worden ontleend.






Reactie


De verkoper waardeert het zeer wanneer u binnen enkele dagen een reactie over de onroerende


zaken die bezichtigd zijn aan ons doorgeeft. Ook wanneer er verder geen interesse bestaat.






Waarborgsom / bankgarantie


De door koper gestorte waarborgsom (10% van de koopsom) zal in mindering op de koopsom


strekken, tenzij dat gedeelte van de koopsom (gelijk aan het bedrag van de waarborgsom) middels


een (hypothecaire) geldlening, wordt voldaan, in welk geval de notaris de waarborgsom aan koper


zal uitkeren. In plaats van een waarborgsom te storten kan een schriftelijke bankgarantie gesteld


worden, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is, voortduurt tot tenminste zes weken na de


overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, afgegeven is door een in Nederland gevestigde


bankinstelling en de clausule bevat dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de


notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.
























Disclaimer


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderzins dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 



AANTEKENINGEN



INTERESSE?
Neem contact met ons op!
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