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Johan de Wittlaan 31, Eindhoven
Op een van de mooiste locaties van Eindhoven in villapark ‘De Karpen’ ligt deze ruime
woning in een prachtige groene omgeving. Het centrum van Eindhoven bereikt u binnen
10 minuten. Zoekt u de natuur op dan loopt u zo naar het wandelpark Eckart en de
Karpendonkse Plas.
De goed onderhouden villa uit 1978 is gelegen op een perceel van 1273 m2 en bestaat
uit een zeer ruime woonkamer, keuken, studeerkamer, 5 slaapkamers, 3 badkamers, een
kelder en voldoende bergruimte. Daarnaast is er een dubbele garage met carport
aanwezig. De mooi aangelegde tuin biedt onder andere door de volwassen beplanting
veel privacy.

ALGEMEEN:
Woonoppervlakte: 316 m².
Inhoud: 1220 m³.
Perceeloppervlakte: 1273 m².
Bouwjaar: 1978.
Zeer degelijk gebouwde en prima onderhouden villa;
De ruime villa biedt 5 slaapkamers en 3 badkamers;
De studeerkamer op de begane grond kan ook dienst doen als slaapkamer;
Er is tevens een dubbele garage, carport en kelder aanwezig;
De woning is volledig voorzien van dubbel glas;
In 2015/2016 zijn de daken, dakkapellen en dakgoten vernieuwd;
De woning biedt veel bergruimte;
Rustig gelegen in het groen en toch in de directe nabijheid van alle voorzieningen.

BEGANE
GROND
Entree/hal
U betreedt het perceel door de elektrisch bedienbare poort met intercom. Een grote oprit
leidt naar het huis. Via de overdekte entree komt u in de ruime hal met travertin vloer en
garderobe. De lichte hal geeft toegang tot de woonkamer, keuken, studeer/slaapkamer,
berging en toilet.
Studeer/slaapkamer met badkamer 1
Deze kamer ligt aan de voorzijde van de woning en heeft een prachtig schuurwerk
plafond (ook wel bekend als ‘halve maantjes’). Een badkamer ensuite (met douche en
wastafel) is zeer praktisch als deze kamer gebruikt wordt als slaapkamer.
Woonkamer
De L-vormige woonkamer is ruim en licht vanwege de grote raampartijen met uitzicht op
de rustige, groene straat en de tuin. Een grote schuifdeur geeft toegang tot de tuin met
volwassen beplanting. Een sfeervolle open haard met schoonmetselwerk siert de lange
wand van de kamer. Het plafond is strak gestuukt.
Keuken
Ook vanuit de woonkeuken heeft u uitzicht op de tuin en het overdekte terras met open
haard. De keuken (Alno) is o.a. voorzien van een oven/magnetron, koelkast,
inductiekookplaat en afzuigkap. Het keukenblad is van Balmoral graniet.
Bijkeuken
Grenzend aan de keuken is de volledig betegelde bijkeuken met stortbak en aansluitingen
voor het witgoed en de vaatwasser. Vanuit de bijkeuken is de achtertuin bereikbaar.
Berging
In deze ruimte is de meterkast en ook van hieruit is er toegang tot de oprit.
Kelder
De ruime kelder, met dauerluft, heeft veel bergruimte door de vele schappen. De kelder is
toegankelijk vanuit de bijkeuken.

EERSTE
VERDIEPING
Een open hardhouten trap met een balustrade leidt naar de eerste verdieping. De trap is
breed en het is een zgn. ‘luie trap’, hetgeen betekent dat het geen steile trap is en deze
prettig begaanbaar is. De woning heeft een verdieping waardoor de plafonds op de eerst
etage soms hoog en schuin zijn, wat, in combinatie met lagere plafonds een mooi en
speels effect geeft.
Slaapkamer 1
Ruime kamer met een infrarood sauna en veel bergruimte over de gehele breedte van de
zijkant van het huis.
Slaapkamer 2 en 3
Deze kamers, uitkijkend over de achtertuin, hebben een grote dakkapel waardoor er
voldoende licht en ruimte is en er een speels effect ontstaat doordat het schuine plafond
overgaat in het rechte plafond van het dakkapel. In een van de kamers is een ruime
berging.
Toilet
Een geheel betegeld separaat toilet met fontein.
Inbouwkast
Aan de overloop ligt een ruime linnenkast.
Badkamer 2
Deze volledig betegelde badkamer is voorzien van een douche en twee wastafels. Vanuit
deze kamer is de bergruimte bereikbaar waar de CV-ketel (Remeha, 2009) en de boiler
te vinden zijn.
(Ouder)slaapkamer 4 met badkamer 3
Ruime slaapkamer met een hoog dak, balkon en een inloopkledingkast. De volledig
betegelde badkamer ensuite heeft een ligbad, een wastafelmeubel met twee wasbakken,
een douche en toilet.
Slaapkamer 5
Aan de voorzijde gelegen kamer voorzien van een dakkapel.

EXTERIEUR
Garage
Een brede elektrisch bedienbare sectionaaldeur geeft toegang tot de dubbele garage.
Deze is extra hoog zodat een camper of caravan naar binnen kan. Aan de achterkant van
de garage is een tweede elektrisch bedienbare sectionaaldeur die toegang geeft tot een
overdekte en afgesloten carport.
Berging
Vanuit de garage is een deur naar de berging (nu in gebruik voor de opslag van
tuinmeubilair) met deur naar de tuin.
Tuin
De tuin is gelegen op het oosten. Vanwege de grootte is er altijd wel een zonnige plek te
vinden. De volwassen beplanting zorgt voor veel privacy. In de tuin is tevens een sfeervol
overdekt terras met open haard.
Overdekt terras
Het overdekte terras is bereikbaar via de garage, via een schuifpui vanuit de woonkamer
en vanuit de bijkeuken. Door de ligging van dit terras kunt u al vroeg in het voorjaar en
nog laat in het najaar genieten van het buiten zijn.
De villa is zeer degelijk gebouwd en prima onderhouden. Een prachtig pand in een
heerlijke en rustige omgeving!

Kadaster
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Lijst van zaken
Blijft achter

Tuin
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Voet droogmolen
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas

Woning
Brievenbus
Rookmelders
Schotel/antenne
Rolluiken/Zonwering buiten
Vliegenhorren
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten/inbraakpreventie
Zonwering binnen
Vlaggenmast

Raamdecoratie
Gordijnrails
Gordijnen/vitrages
Losse horren/rolhorren
Rolgordijnen

Vloerdecoratie
Plavuizen
Vloerbedekking
Parketvloer/laminaat

Warmwatervoorziening
CV met toebehoren
Allesbrander
Kachels

Gaat mee

Ter overname

NVT

Lijst van zaken
Blijft achter
Open haard met toebehoren
Thermostaat
Airconditioning
Isolatievoorzieningen
Mechanische ventilatie

Keukenapparatuur
Koelkast
Combimagnetron

Overige zaken
Infrarood cabine

Algemeen
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat

Gaat mee

Ter overname

NVT

Voorbehouden
Deze brochure is afgedrukt als hulpmiddel, uitsluitend om u zo goed mogelijk te kunnen oriënteren over globale indeling en
grove afwerking. De gegevens zijn meestal afkomstig van een ons ter hand gestelde tekening en informatie. Het kan dus
zijn dat deze brochure afwijkt van de realiteit. De realiteit ziet u tijdens een bezichtiging en daarvan moet u uitgaan. “Wij
wijzen u er uitdrukkelijk op dat u aan de brochure geen enkel recht kunt ontlenen, ook niet aan afmetingen, oppervlaktes en
inhoud”.

Bieding
Een bieding houdt in, dat de koper een voorstel doet over o.a. de prijs, de aanvaardingsdatum, roerende zaken, alsmede
ontbindende voorwaarden die hem aan de koop binden. De koper dient zich, voordat hij tot onderhandeling overgaat, op de
hoogte te stellen van zijn financieringsmogelijkheden op basis van onder meer arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere
persoonlijke verplichtingen.

Kosten koper (K.K.)
Deze afkorting wordt bijna altijd toegevoegd aan de aanbiedingsprijs van een bestaande woning. Wanneer dit het geval is
dient de koper rekening te houden met een aantal bijkomende kosten:
• Overdrachtsbelasting (2%)
• Notariskosten voor de eigendomsoverdracht
• Kosten inschrijving kadaster
Gemiddeld komen deze kosten neer op ongeveer 3% van de koopsom. Overigens wordt de overdrachtsbelasting niet
berekend over roerende zaken die de koper overneemt van de verkoper. Daarnaast maakt u bij ‘kosten koper’ nog andere
kosten. Het gaat dan om van uw belastbaar inkomen- aftrekbare kosten als:
• Afsluitprovisie over de lening bij de bank
• Eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie
• Taxatiekosten
• Notariskosten voor de hypotheekinschrijving

Vrij op naam (V.O.N.)
Van ‘vrij op naam’ is meestal sprake bij nieuwbouwwoningen. De kosten van inschrijven in het kadaster, de
overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsoverdracht worden door de verkoper betaald. Met welke lasten
(naast hypotheeklasten) krijg ik te maken als ik een huis koop in plaats van huur?
Er zijn enkele lasten, die een huurder niet hoeft te betalen. Hieronder een overzicht:
• Het eigenwoningforfait
• De OZB, onroerende-zaakbelasting
• Waterschapslasten
• Opstalverzekering
De waterschapslasten en de OZB-tarieven verschillen per waterschap en per gemeente.

Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.)
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er
kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen, waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan
zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog
moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen betaalt deze
restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw
inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld
scheiding, kan het waarborgfonds u deze schuld kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen.
Voorwaarde hiervoor is dat u hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Wat wordt bedoeld met een overbruggingskrediet?
Het kan zijn dat u op een gegeven moment twee huizen in bezit heeft, uw oude huis en het nieuwe huis. De eventuele
overwaarde van het oude huis heeft u dan ook nog niet tot uw beschikking, maar heeft u wel nodig voor de koop van het
nieuwe huis. In overleg met de bank kunt u dit kapitaal tijdelijk lenen.

Wet Koop Onroerende Zaken (bedenktijd)
Als u een woning koopt krijgt u sinds 1 september 2003 drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de
overeenkomst alsnog ongedaan maken. U krijgt zo de gelegenheid om een deskundige te raadplegen. De bedenktijd begint
zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd.

Wat is een optie en hoe kan ik een optie vragen?
Het kan zijn dat u als koper een huis ziet dat u wel aanspreekt. U wilt echt nog niet direct een bod uitbrengen op het huis
omdat er nog gevoelens van twijfel aanwezig zijn. Op zo’n moment kunt u bij de verkoper een optie vragen. De verkoper
verklaart dan dat hij gedurende een bepaalde periode de woning alleen aan u te koop aanbiedt. De duur van de optie moeten
de koper en de verkoper in overleg beslissen. Nadat de duur van de optie verstreken is, kan de verkoper het huis weer aan
iedereen aanbieden. U kunt eventueel een tweede optie nemen wanneer er al iemand anders een optie heeft gekregen op een
huis. Gaat die koop niet door, dan komt u als volgende aan bod.

De onderzoeksplicht
Als koper moet u vragen stellen over de woning, het perceel en de omgeving, die de verkoper naar waarheid dient te
beantwoorden. Een verkoper kan uiteraard slechts mededelen wat hij weet. Bij oude huizen doet u er verstandig aan een
bouwkeuring te laten uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de mogelijke gebreken en de kosten van herstelwerkzaamheden.
Daarnaast kunt u onderzoek doen naar het bestemmingsplan. Hierdoor komt u te weten wat de bouw- en
gebruiksmogelijkheden zijn van het perceel en van de aangrenzende percelen. Als de verkoper echter weet dat een
naastgelegen perceel binnenkort bebouwd gaat worden, moet hij dit aan de koper mededelen.

De meldingsplicht
De verkoper van een huis heeft een meldingsplicht. Niet zichtbare of slecht zichtbare gebreken die bij de verkoper bekend
zijn moeten aan de koper gemeld worden voordat de koop gesloten wordt. Niet alleen de verborgen gebreken aan de
woning zelf vallen onder de meldingsplicht van de verkoper, ook moet de verkoper melden of er sprake is van
bodemverontreiniging, geluids- of stankoverlast enzovoorts. Verzwijg geen zaken die later tot een kostbaar geschil over
aansprakelijkheid zouden kunnen leiden. En hoewel de koper ook kritische vragen moet stellen, gaat de mededelingsplicht
van de verkoper boven de onderzoeksplicht van de koper.

Waarborgsom
Bij de koop van een bestaand huis kan overeengekomen worden dat de koper, in afwachting van de eigendomsoverdracht,
een deel van de koopsom (tot 10%) als zogenaamde waarborgsom stort bij de notaris. Als alternatief hiervoor kan voor een
bankgarantie gekozen worden. De waarborgsom geeft de verkoper enige zekerheid dat de koop doorgaat.

Bankgarantie
Een bankgarantie is een verklaring waarmee de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen. Na het
tekenen van de voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van
10% van de koopsom. Voor het stellen van een bankgarantie brengt een bank kosten in rekening.

Na de bezichtiging
Een bezichtiging is voor beide partijen een spannende gebeurtenis, zowel voor de koper als voor de verkoper. Wij stellen
het daarom zeer op prijs als u binnen enkele dagen uw bevindingen aan ons kenbaar maakt.

Vollenbroek Makelaars
Vollenbroek Makelaars is een
gespecialiseerde onderneming in de
verkoop van Villa’s, Landhuizen &
Landgoederen.
De onderneming beschikt over een
overdrachtelijke kennis, wetenschap,
benadering en omgang van exclusief
onroerend goed sinds 1882.
De succesvolle verkoopportefeuille
bestaat uit 1e klas onroerend goed
gesitueerd op villastand. Residentiële
appartementen maken eveneens deel uit
van ons intermediair.
Een beperkt aantal van onze

opdrachtgevers heeft toestemming
gegeven tot publicatie op internet.
Onder de rubriek aanbod, vindt u dan
ook een beperkte selectie uit onze
succesvolle verkoopportefeuille.
Een aantal van onze opdrachtgevers
wenst uitsluitend een z.g.
stille-opdracht vervolg te geven, deze
villa’s en residentiële appartementen zijn
derhalve niet gepubliceerd op
internet. Voor deze stille-opdrachten zijn
voor serieuze gegadigden na
telefonische afspraak brochures ter
inzage.

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Op afspraak
Gesloten

Wij zijn dagelijks tussen
12.30u en 13.00u gesloten.
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Kijk voor ons complete woningaanbod op www.vollenbroekbv.com

