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Omschrijving 

 

Reesstraat 2, 4921 TK Made 
 
Op zoek naar een hoekwoning met garage, overkapping, grote carport en gelegen op een mooi perceel? Kom dan hier 
eens kijken!   
  
Deze woning is gelegen aan de Reesstraat in Made en is een rustige straat met voornamelijk enkel 
bestemmingsverkeer. Basisschool Den Duin en het Dongemond college zijn op loopafstand gelegen. Je staat uiteraard 
ook zo bij de winkels zoals de Albert Heijn, SuperCoop, diverse bakkers en kledingwinkels.   
  
  
Indeling woning:  
  
Via de voorzijde kom je de woning binnen in een ruime hal. Hier bevindt zich de meterkast en het toilet;  
  
De woonkamer is L-vormig met een heerlijke zit aan de voorkant. Er is een allesbrander aanwezig.  
  
De woning is aan de achterzijde uitgebouwd en hier bevindt zich de (open) keuken. Deze is voorzien van een 
vaatwasser, 5 pits gaskookplaat, combi oven - magnetron.   
  
In de tuin is een grote garage icm een berging gelegen welke is voorzien van een overkapping. Aan de zijkant van de 
woning is een grote carport gelegen waar je zelfs je caravan of camper kwijt kunt.   
  
  
1e verdieping:  
  
Op deze verdieping bevinden zich 2 ruime slaapkamers, de badkamer en een wasruimte.  
  
Slaapkamer 1 gelegen aan de voorzijde en is ca. 12 m2 en voorzien van vaste kasten;  
Slaapkamer 2 gelegen aan de achterzijde en is ca. 13 m2 en tevens voorzien van een vaste kast;  
  
De badkamer is verhuist van de voorzijde naar de achterzijde van de woning. Deze is ruim van opzet en heeft een 
douche, groot ligbad met jetstreams en een wastafelmeubel.   
  
In de oude badkamer is nu een wasruimte gecreeerd met ruimte voor de wasmachine en droger.   
  
  
2e verdieping:  
  
Deze is middels een vaste trap te bereiken. Hier bevindt zich een 3e slaapruimte. Deze verdieping heeft een mooie 
dakkapel waardoor er een volwaardige ruimte is. Achter de de knieschotten is nog veel bergruimte. De CV ketel is 
netjes weggewerkt in een grote kast.  
  
  
Indien je vragen hebt over de verkoopdocumentatie of over jouw woonwensen, dan adviseren wij je deze tijdig te 
stellen aan Bogaers Makelaardij.   
  
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Bogaers Makelaardij Made behartigt de belangen van de verkopende partij. Neem gerust 
jouw eigen NVM-aankoopmakelaar mee.   
  

http://www.makelaarmade.com/
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In onze koopovereenkomsten dient koper een bankgarantie/waarborgsom te stellen van 10% van de koopsom.   
  
De vermelde oppervlakte (m2) en inhoud (m3) zijn vastgesteld conform de branchebrede NVM meetconstructie. Deze 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.   
  
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Van 
toepassing zijn de NVM voorwaarden.

http://www.makelaarmade.com/
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Kenmerken 
 
Vraagprijs : € 265.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Hoekwoning 
Aantal kamers : 5 kamers waarvan 3slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 350 m3 
Perceel oppervlakte : 268 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 105 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1970 
Ligging : In woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 87 m2 
Hoofdtuin  Achtertuin  87 m2  
Garage : Vrijstaand steen 34 m2 (630 bij 540 cm) 
Verwarming : C.V.-Ketel 
C.V.-ketel : HR (Gas gestookt combiketel uit 1991, Eigendom) 
   

Locatie 
Reesstraat 2  
4921 TK  MADE 
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Foto's 
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Plattegrond 
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 “De kleine lettertjes”:  
Deze brochure 
Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid 
samengesteld. T.a.v. de vermelde informatie en tekeningen 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Al onze 
aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend. Alle maten 
zijn bij benadering. Deze brochure is een uitnodiging om in 
onderhandeling te treden. De tekeningen zijn indicatief.  

Waarborgsom 
Koper dient tot zekerheid voor de nakoming van zijn 
verplichtingen binnen enkele dagen na het onherroepelijk 
worden van de koopovereenkomst een waarborgsom van 
10 % van de koopsom op de bankrekening van de notaris 
te storten. In plaats van deze waarborgsom kan koper ook 
een bankgarantie afgeven. 

 
De koopakte / schriftelijkheidsvereiste 
Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst 
als de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort 
uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de 
mondelinge overeenstemming per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt 
wettelijk niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’. De koopakte wordt opgemaakt door 
de verkopend makelaar. Het is ook mogelijk dat een 
notaris de koopakte opmaakt.  

 

Onderzoek plicht  
We vertellen u zoveel mogelijk informatie over de woning. 
De verkoper heeft namelijk deze meldingsplicht. Echter 
heeft u als koper een onderzoek plicht. U wordt ten alle 
tijden in de gelegenheid gesteld om de woning aan elk 
deskundigen onderzoek te doen onderwerpen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een bouwkundige keuring of een eigen 
“NVM – aankoopmakelaar”. 

 

Toelichtingsclause meetinstructie 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier 
van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiks-oppervlakte. De Meetinstructie sluit 
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het voeren van de meting. 

 

Ouderdomsclausule bij woning ouder dan 25 jaar   
In de koopovereenkomst zal, indien van toepassing, 
worden opgenomen dat koper verklaart ermee bekend te 
zijn dat de onroerende zaak meer dan 25 jaar oud is, 
hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkundige 
kwaliteit gesteld mogen worden, lager kunnen liggen dan 
bij nieuwere objecten. 

Asbest 
Indien het huis gebouwd is voor 1994 kunnen er in de 
onroerend zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij 
eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen 
dienen op grond van milieuwetgeving speciale 
maatregelen te worden genomen. Verkoper is gevrijwaard 
voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van 
enige asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 

 

Energielabel 
Verkoper zal bij de notariële eigendomsoverdracht aan 
koper een energielabel overhandigen, tenzij anders is 
afgesproken of indien dit op grond van het besluit 
energieprestatie een dergelijk label of certificaat niet 
noodzakelijk is. Voor meer informatie www.rvo.nl. 

Notariskosten 
Tenzij anders vermeld is de koper vrij in de notariskeuze. 
Indien deze notaris kosten in rekening brengt aan 
verkoper, gelden de volgende maxima:  
1. Doorhaling hypotheek. In geval van gehele doorhaling € 
200,00 (incl. kadasterkosten per doorhaling). In geval van 
een gedeeltelijke doorhaling € 250,00 (incl. kadasterkosten 
per doorhaling); 
2. Spoedbetaling € 10,00; 
3. Onderzoekskosten en opvragen gegevens € 25,00. 
Bedragen zijn incl. btw. Alle overige kosten, dan wel 
meerkosten komen voor rekening van de koper. 
 
Tipje: Vraag bij diverse notarissen in de directe omgeving  

de kosten op en voorkom verrassingen😉 

Heeft u vragen? #WijHelpenGraag 

 
Bogaers Makelaardij 

Van den Houtstraat 19 
4921 EW, MADE 
Tel: 0162-693434 

Mobiel / SMS / Whatsapp 06 - 2745 3524 
-E-mail: info@bogaersmakelaardij.nl 

http://www.makelaarmade.com/
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WAARDECHEQUE 
 

 

We vinden het hartstikke tof dat je contact met ons op hebt genomen en 
interesse getoond in deze woning welke we te koop aanbieden. Wij vinden dat 

daar iets tegenover mag staan. Naast het verkopen van huizen kun je ons 
namelijk inschakelen als aankoopmakelaar of taxateur indien je een andere 

woning koopt. Wat krijg je cadeau van ons?  
 

 
Je krijgt een korting van:  

 

50,-- euro  
 

bij een taxatierapport welke je nodig hebt voor de financiering 

 
Dit kun je eenvoudig aanvragen via www.taxatiebreda.com 

 
 

 
Indien je ons inschakelt als aankoopmakelaar bedraagt de korting: 

 

100,-- euro  
Check hiervoor onze website www.bogaersmakelaardij.nl  

 
 

Je mag uiteraard ook gewoon bellen, sms’en, of Whatsappen 😉 😉  

 

 

Geef bij je aanvraag aan dat je interesse hebt getoond in de Reesstraat 2 in 

Made en dan wordt het automatisch verrekend!  

  

http://www.makelaarmade.com/
http://www.taxatiebreda.com/
http://www.bogaersmakelaardij.nl/

