Larikslaan 7, Marum
Richtprijs € 245.000 k.k.

Markant Garantiemakelaars
Leonard Springerlaan 7
9727 KB Groningen

Tel. 050 - 525 89 58
info@markantgarantiemakelaars.nl
markantgarantiemakelaars.nl

Omschrijving van de woning
Deze twee-onder-een-kap woning met garage en carport bevindt

Bijzonderheden:

zich op een prima locatie in het gezellige Marum. De woning ligt
tegenover een fraaie groenzone met daaromheen moderne

• muur-, vloer-, dakisolatie

woonhuizen.

• geïsoleerde beglazing
• Vaillant combi-ketel (eigendom 1993)

De woning is in 1993 gebouwd en is volledig geïsoleerd. De tuin

• zonnige tuin op het zuid/westen

ligt op het zuid/westen en heeft daarom een prima zonligging.

• mooie rustige ligging
• fundering onder de garage is mogelijk geschikt voor een

De Larikslaan is een rustige straat aan de rand van het dorp op

opbouw

loopafstand van het centrum, basisscholen en sportvoorzieningen.

• het woonoppervlak en de inhoud dient door de koper of zijn

De A7 is in ongeveer 5 minuten bereikbaar met een uitstekende

makelaar zelf te worden gecontroleerd op juistheid!

verbinding met Groningen, Assen, Heerenveen, Drachten of

Afwijkingen komen voor rekening en risico van koper.

Leeuwarden.
Aanvaarding in overleg
Indeling:
Entree/hal, toilet met een hangend closet en een wasbakje, lichte
woonkamer voorzien van een fraaie laminaatvloer van ca. 35 m²
inclusief de open keuken met een 5 pits kookplaat, oven,
afzuigkap, combimagnetron, koelkast, vaatwasser en hardstenen
blad. Vanuit de keuken kun je via de openslaande deuren naar de
tuin. Vanuit de hal is de berging van ca. 7 m² bereikbaar. De
ruime garage van ca. 30 m² biedt vele mogelijkheden.
1e Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers van ca. 14, 10 en 6 m², nette badkamer
met ligbad, wastafelmeubel en 2de toilet.
2e Verdieping:
Overloop, slaapkamer van ca. 8 m², bergruimte.
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Kenmerken
Soort

eengezinswoning

Type woning

2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar

1993

Inhoud

Ca. 424 m³

Woonoppervlakte

Ca. 88 m²

Perceeloppervlakte

Ca. 297 m²

Tuin

achtertuin, voortuin

Tuin oppervlakte

Ca. 118 m²

Aantal kamers

5

Aantal slaapkamers

4
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Veelgestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op
uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de
verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper
zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling
bent.

toekomen’ in het biedingproces, kan de verkoper ineens besluiten
om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod
weer te verlagen.
4. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste
zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende
voorwaarden) dan legt de verkopend makelaar de afspraken
schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn
een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u melden
bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen
het ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende
voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de
eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende
afspraken in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een
boeteclausule. Zodra verkoper en koper de koopakte hebben
ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van
de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de
wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de
koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper
tijdens deze bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond
en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen
obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de
overdracht plaatsvinden bij de notaris.

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over
een bod onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te
leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer
belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn.
Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan
één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet
dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende
makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet,
‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal
geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou
overbieden kunnen uitlokken.
3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de
onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot
het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper ook
besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een
onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als
de potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat
de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere
bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar

5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan
aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit
een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet.

De succesformule van
Garantiemakelaars
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Tijd voor een
nieuw nestje?

De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen
van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod
wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat
doen.

De NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een
andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper
kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn
financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een
optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar
beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde
toezeggingen worden gedaan.

6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem
van verkoop wijzigen?
Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen.
Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of
benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In
dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met
de verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en
de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De
makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste
bod uit te brengen.

8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan,
als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of als eerste een
bod uitbreng?
Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar
bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te
informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft
de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan
dient hij die na te komen.

7. Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere
partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde
van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week
bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n
optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande
woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte
gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen
die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper
een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod.
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Locatie op de kaart

Woont u hier binnenkort?
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Statistieken
Buurtinformatie - Marum / Marum

Leeftijd

Huishouden

Koop / huur

51%
man

49%
vrouw

1,3 per huishouden
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Van Bezichtiging tot Aankoop

Heeft u belangstelling voor de woning?

Nee

We stellen het op prijs als u ons dit laat weten.
Dan kunnen wij het aan de verkoper doorgeven.

Nee

Vraag uw Garantiemakelaar
om gratis hypotheekadvies.

Ja

Zijn uw hypotheekmogelijkheden bekend?

Ja

Aankoopopdracht?
Brengt u een bod uit?

Ja

Nee

We stellen het op prijs als u ons dit laat weten. Als u een bod uitbrengt
(mondeling of schriftelijk) dan is er nog geen sprake van een onderhandeling.
Pas wanneer wij u namens de verkoper een tegenvoorstel doen is er
daadwerkelijk sprake van een onderhandeling. Betrek bij uw bod ook andere
factoren die voor u van belang zijn, zoals aanvaarding, ontbindende
voorwaarden, roerende zaken etc.

Is er sprake van overeenstemming?

Ja

Nee

Het Aankoopzekerplan is een helder stappenplan dat een uitstekende aanpak biedt voor
de selectie en aankoop van uw nieuwe huis.
Het gaat tenslotte om een grote ﬁnanciële
investering en emotionele beslissing.

Garantiemakelaars Aankoopzekerplan
- onafhankelijk
- begeleiding ervaren makelaar
- gedegen marktkennis
- aanbod per e-mail of telefoon
- bouwtechnische keuring
- heldere afspraken

Wij stellen voor u een koopovereenkomst op, dat na ondertekening voor beide
partijen, naar de notaris wordt gezonden. Hoewel in de volksmond vaak over
een ‘voorlopig koopcontract’ wordt gesproken is de koopovereenkomst wel
degelijk bindend voor beide partijen! De koop kan slechts ontbonden worden,
binnen drie dagen na ondertekening door de koper, of als er sprake is van
‘ontbindende voorwaarden’.

De notaris.

Laatste inspectie.

De overdracht.

De notaris zal u enkele dagen na
ontvangst van de koopovereenkomst
vragen de waarborgsom te storten of
een bankgarantie te deponeren.

Wij stellen u graag in
de gelegenheid de woning
vóór de levering nog een
keer te inspecteren om te
kijken of alles netjes is
geleverd zoals we hadden
afgesproken. Tijdens de
aatste inspectie dient u
ook de meterstanden te
noteren.

U ontvangt een uitnodiging van de
notaris om met de verkoper de
transportakte te komen ondertekenen.
Voor die tijd krijgt u de conceptakten
en de nota van afrekening van de
notaris toegestuurd. U ondertekent
samen met de verkoper (of met een
gevolmachtigde van de verkoper) de
leveringsakte bij de notaris.

De hypotheek.
De hypotheek wordt aangevraagd
via uw hypotheekadviseur. Indien
noodzakelijk wordt tevens een
overbruggingskrediet geregeld.

Gefeliciteerd!
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Markant Garantiemakelaars
Bent je na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning dan nodigen wij je graag uit om contact op te
nemen met Markant Garantiemakelaars een initiatief van Bert, Gerard en Margje Schreuder.
Markant Garantiemakelaars is een middelgroot NVMmakelaarskantoor waar met aandacht en persoonlijke flair wordt
gewerkt aan het verwezenlijken van de doelen van onze
opdrachtgevers. We zijn niet alléén gefocust op een transactie,
een moment, maar daarentegen geconcentreerd op je toekomst.
Want je huis is een thuis, een plek om te wonen. Het maakt deel
uit van je leven en daarom verdient het kopen of verkopen van je
huis alle persoonlijke zorg en aandacht. Dit zorgt ervoor dat je
zeker weet dat dit het huis van je dromen is en blijft.

Deze visie zorgt ervoor dat wij uiterst zorgvuldig met je belangen
omgaan. Onze werkwijze is uitdrukkelijk gericht op zekerheid. De
zekerheid waarvoor een opdrachtgever een garantiemakelaar
inschakelt.
Optimale communicatie, we zijn bereikbaar van 8.00 tot 20.00
uur zodat je 12 uur per dag over een aanspreekpunt beschikt.
Onze makelaars hebben de makelaarsopleiding afgerond en ruim
30 jaar ervaring. Ook buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar via
onze telefoon & chat service.

Contact
Wij zijn bereikbaar via:
- Tel. 050-5258958
- info@markantgarantiemakelaars.nl
- www.markantgarantiemakelaars.nl

Adresgegevens
Leonard Springerlaan 7
9727 KB Groningen

Wij komen voor alles bij je thuis. Of je nu een makelaar zoekt voor
taxeren, verkopen of kopen. Natuurlijk ben je ook welkom op ons
kantoor het is dan wel noodzakelijk dat je even een afspraak
maakt.

Wij werken met een eigen financieel adviseur/erkend hypothecair
planner. Hij zoekt voor je de juiste balans tussen zekerheden en
risico's. Zijn advies gaat verder dan de hypotheek alleen. Zijn
credo is “Later begint vandaag”. Vraag naar ons zeer
aantrekkelijke combinatietarief aankoop en hypotheek!

Je hebt de beschikking over een volledig digitaal klantendossier
dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. In het
klantendossier blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond
je woning.

Na de overdracht bij de notaris kunnen onze opdrachtgevers bij
ons terugkomen als er toch nog problemen zijn. Nazorg is een
belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Wij werken met een woningstyliste. Een optimale presentatie
vergroot je kansen tijdens de bezichtigingen en op het internet
valt de woning extra op.

Wij werken op basis van no cure no pay. Dit zorgt ervoor dat onze
opdrachtgevers alleen betalen als we een overeenkomst kunnen
effectueren. Onze nota wordt via de notarisafrekening betaald.
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Markant financieel

Een hypotheek die aansluit bij je persoonlijke situatie, nu
en in de toekomst. Onze erkend hypothecair planner Gerard
Schreuder helpt je graag met een financieel plan voor de
korte en langere termijn met de beste balans tussen zekerheden en risico’s.
Markant financieel is niet gebonden aan een bank of
verzekeringsmaatschappij en vindt dus altijd de beste
hypotheek voor je!

Wil je ook het gemak van alles onder één dak gecombineerd met een scherp adviestarief vanaf
€ 1.950, = bel dan direct voor een vrijblijvende afspraak op
locatie Groningen, Grijpskerk of bij je thuis!
We hebben ook een aantrekkelijk geprijsde notaris- en
taxatieservice ter beschikking.

Bel voor meer informatie: 050 - 525 89 58

Aantekeningen

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen
wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in
of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend. Door ons wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaan-

sprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering
geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in
het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van
onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
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Heeft u interesse in
Larikslaan 7?
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Bel 050 - 525 89 58 of mail naar info@markantgarantiemakelaars.nl.

Markant Garantiemakelaars
Leonard Springerlaan 7
9727 KB Groningen

Tel. 050 - 525 89 58
info@markantgarantiemakelaars.nl
markantgarantiemakelaars.nl

