
 

 

 

 

 

VAN HETEREN & ACTIEF MAKELAARS 
 

MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROEREND GOED 

Huissensestraat 119 1 te Arnhem 

Van Heteren & Actief Makelaars | Kronenburgpromenade 30 | Arnhem | 026-323 11 33 | arnhem@vhamakelaars.nl 



 

 



 

 

Vraagprijs   € 200.000,- k.k. 

Soort appartement 
 

Woonoppervlakte 
 

Aantal kamers 
 

Aantal slaapkamers 
 

Bijzonderheden 
 
 

Aanvaarding 

Portiekflat 
 
80 m2 
 
3 
 
2 
 
Heerlijk ruim 3-kamer apparte-
ment (voorheen 4 kamers) 
 
In overleg 



 

 

 



 

 

Heerlijk ruim appartement op een centrale  
locatie! 
 
Dit ruime 3-kamer appartement (voorheen 4 kamer) ligt op de 1e verdieping 
van het complex en is voorzien van een zeer royale berging (18 m2) in de on-
derbouw. De royale woonkamer (voorheen 2 kamers) ligt aan de voorzijde en 
heeft een leuk uitzicht over de Huissensestraat. Er zijn 2 slaapkamers en er is 
een moderne keuken met diverse (inbouw)apparatuur. Er is een inpandige 
loggia voorzien van verwarming en een laminaatvloer. Het appartement is 
voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. 
 
Op loopafstand is een bushalte en een winkelcentrum met diverse winkels 
voor uw dagelijkse boodschappen. Ook de basisschool of het gezellige cen-
trum van Arnhem zijn op korte enkele minuten afstand. 
 
Kortom, genoeg te zien en te beleven! 

 
 



 

 

Aan de linkerzijde is de ruime woonkamer (voorheen 2 kamers) voorzien van 
een neutrale travertin vloer en met een leuk uitzicht op de straat. 

Eerste verdieping - woonkamer 

Volgens NEN 2580 norm 



 

 



 

 

De keuken is uitgevoerd met een recht keukenblok voorzien van diverse ap-
paratuur. Hier is tevens de opstelplaats van de c.v. ketel en de aansluiting 
voor de wasmachine. Er is nog een originele vitrinekast aanwezig. 

Eerste verdieping - keuken 

Volgens NEN 2580 norm 



 

 



 

 

Beide slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer en hebben toegang 
tot het inpandige balkon welke dicht is gemaakt met een kunststof kozijn met 
openslaande ramen. Hierdoor is deze ruimte ook te gebruiken als  
hobbyruimte.  

Eerste verdieping - slaapkamers 

Volgens NEN 2580 norm 



 

 



 

 

Eerste verdieping - slaapkamers 

Volgens NEN 2580 norm 



 

 



 

 

 

Eerste verdieping - loggia 

Volgens NEN 2580 norm 



 

 



 

 

Deze is voorzien van een douchehoek en een wastafel met meubel.     

Eerste verdieping - badkamer 

Volgens NEN 2580 norm 



 

 



 

 

Soort appartement 
 

Woonoppervlakte 
 

Inhoud 
 

Aantal slaapkamers 
 

Aantal kamer 
 

Bouwjaar 
 

Ligging 
 
 

Verwarming woning  
 

  
Warm water woning 

 
 

Isolatie 
 

Bijzonderheden 
 
 

Portiekflat 
 
80 m2 
 
260 m3 
 
2 
 
3 
 
1954 
 
Aan drukke weg, in woonwijk, vrij 
uitzicht, open ligging 
 
CV Ketel (Vaillant eco tec plus 
2013) 
 
CV Ketel (Vaillant eco tec plus 
2013) 
 
Geheel voorzien van dubbel glas  
 
- Heerlijk ruim 3-kamer apparte-
ment (voorheen 4 kamers); 
- Er is een zeer royale berging in 
de onderbouw van 18 m2!; 
- De woonkamer en gang zijn 
voorzien van een travertin vloer; 
- Het appartement is voorzien van 
kunststof kozijnen met dubbel 
glas; 
- De loggia is voorzien van een 
kunststof kozijn met openslaande 
ramen, een elektrisch rolluik, ver-
warming en een laminaatvloer; 
- Beide slaapkamers zijn voorzien 
van laminaatvloeren; 
 

Kenmerken 



 

 

Bijzonderheden 
 
 

- Nette, moderne keuken voorzien 
van diverse apparatuur; 
- De c.v. combiketel is in eigen-
dom, bouwjaar 2012; 
- Centraal gelegen nabij diverse 
voorzieningen. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Onderzoeksplicht koper: 

 

deze brochure beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot de mogelijk aanwe-

zige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/

verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling de koper zo goed 

mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op verkoper rustende mededelingsplicht. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een onderzoeks-
plicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de 
eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning zal maken. 
Het dient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundige) deskundige in te schakelen. 
Indien koper besluit om niet tot inschakeling van het deskundige over te gaan komen eventu-
ele gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening. 

 

Bedenktijd: 

 

de koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie 
dagen en begint om 0,00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opge-
maakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) de 
akte bij het notariskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan koper. Indien de be-
denktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze ver-
lengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee da-
gen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. 

Aanvullende informatie 



 

 

 

 



 

 



 

 

De 10 meest gestelde vragen 

over het kopen en verkopen van een huis 
 
Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het con-

tract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis ko-

pen doet u niet elke dag. Een makelaar van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de mees-

te vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen 

zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen. 

 

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te 

doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod 

met de verkoper zal bespreken. 

 

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan 

het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer 

dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.  

Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, 

‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan 
pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd 

is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk over-

bieden kunnen uitlokken. 

 

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het 

doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aan-

vaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

 

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële 
koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verko-
pende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.  
 
5. Hoe komt de koop tot stand? 

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en 
de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een 
koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet auto-
matisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de fi-
nanciering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de 
partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte 
wordt opgemaakt.  Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift 
van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie 
dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, 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. 



 

 

6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met 
de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen 
om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een 
gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar 
uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 
 
7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning? 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan 
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.  
 
8. Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopover-
eenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de 
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuw-
bouwwoning 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 ko-
per een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM 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 gebruiksmogelijkhe-
den van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslis-
sen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  
 
9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 

bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel 
de plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw posi-
tie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. 
 
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een wo-
ning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte 
en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden 
met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende 
partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn 
rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als 
koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in te scha-
kelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper. 
 

Meer informatie? 

Kijk eens op de site www.nvm.nl of loop binnen bij een NVM-makelaar in de buurt. Hij neemt graag de 
tijd voor u. 

http://www.nvm.nl/


 

 

Gehele of gedeeltelijke overname van deze publicatie of herpublicering van gegevens is verboden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Gebruik van de foto’s in 
deze brochure voor het energielabel is verboden. Met betrekking tot de juistheid van deze gegevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. 

Van Heteren & Actief Makelaars is een gerenommeerd NVM makelaarskantoor die u al 
ruim 40 jaar, met oog voor detail en liefde voor het vak, begeleidt in de verkoop en aan-
koop van uw woning. 
 
Wij zijn gevestigd in het prachtige en levendige Arnhem en wij kennen de stad en haar 
omstreken op ons duimpje. Op het gebied van verkoop, aankoop, hypotheken en verze-
keringen zijn wij professioneel en bieden wij u een compleet pakket aan.  
 
Kortom, loop gerust eens bij ons binnen! 


