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8124 AG Wesepe

Wij brengen dromen thuis



KENMERKEN

Vraagprijs


Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar


Energielabel

€ 450.000 k.k.


170 m²


470 m²


781 m³


Medio 1890


G

OMSCHRIJVING

Een prachtige kans op een vrijstaande woning met karakter, 
middenin het dorp Wesepe. Deze woning is gebouwd medio 
1890 en was voorheen de oude woning van het schoolhoofd. 
Een woning met historie dus! De huidige bewoonster woont 
er al sinds 1988 en dat geeft wel aan hoe fijn het hier wonen 
is. Het wordt tijd voor een volgende stap in haar woon-
levensfase en daarom komt deze bijzondere woning nu te 
koop. Uniek wonen in het hart van Wesepe. Dat belichaamt 
de Scholtensweg 35! Authentieke elementen zoals de luiken 
en rollagen bij de hoge ramen, mooie doorkijkjes naar de kerk 
en de prachtige eeuwenoude boom op het kerkplein, de 
karakteristieke bomen in de voortuin, een prachtige 
bordestrap in de hal en een sfeervolle entree tot de voordeur. 
Zomaar een greep uit een aantal zaken die deze woning zo 
uniek maakt. 




In de loop van de jaren zijn diverse zaken onder handen 
genomen om de woning netjes te onderhouden. Zo is het 
volledige buitenschilderwerk in oktober 2022 nog uitgevoerd 
door een erkende schilder. De dakbedekking van de uitbouw 
is in 2020 vervangen en de dakbedekking van de woning is in 
2018 nog vervangen. 




Indeling

De meeste kamers zijn op de begane grond, waaronder een 
slaapkamer en een badkamer. In de jaren 70 is de woning 
uitgebouwd, waardoor er een royaal woonoppervlakte is 
ontstaan, van in totaal circa 170 m². In diverse kamers vind je 
nog authentieke elementen zoals een en-suite deur, diverse 
schouwen en inbouwkasten. Op de eerste verdieping zijn 
twee slaapkamers gecreëerd. Dit zijn kamers gerealiseerd 
met houten tussenwanden. Je kan deze verdieping dus 
relatief eenvoudig naar eigen wens opnieuw indelen. 











Een ander mooi kenmerk is dat er een mogelijkheid is tot 
kamerverhuur, kantoor aan huis of gastenverblijf. De woning 
beschikt namelijk over een kamer op de begane grond die 
met een eigen entree toegankelijk is en ook beschikt over een 
eigen douche, toilet en wastafel.




De woning kan modernisering gebruiken, maar de sfeer en 
authentieke elementen zijn dit meer dan waard! Het object 
biedt veel ruimte en mogelijkheden. Maak van deze woning 
uw droomhuis! Om de huidige staat van de woning in kaart te 
brengen en kandidaat-kopers te helpen bij het 
aankoopproces, zijn er alvast diverse onderzoeken 
uitgevoerd. Namelijk onder andere een bouwtechnische 
keuring en een asbestscan. Deze documenten zijn in te zien 
voor iedereen die een bezichtiging heeft.




Kenmerken

- Woonoppervlakte: circa 170 m²

- Inhoud: circa 781 m³

- Perceeloppervlakte: 470 m²

- Bouwjaar: medio 1890

- De ouderdomsclausule en asbestclausule maken onderdeel 
uit van de koopovereenkomst.




Overige bijzonderheden van deze woning:

- Veel privacy in de achtertuin;

- Eigen oprit;

- Aanwezigheid van een kelder;

- Gelegen op 15 minuten rijden van Deventer en 10 minuten 
rijden van Raalte en Olst;

- Wesepe heeft een busverbinding met Deventer en Raalte;

- De buurtbus naar Heeten en Olst vertrekt voor de deur.




 




 















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inboedel X

 - Vaste kasten incl. planken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Gordijnroedes X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 - Zeil X

 

Overig, te weten

 - Radiatoren X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - Plank boven aanrechtkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - Handdoekhouders X

 - Medicijnkastje X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 



LOCATIE



EXTRA INFORMATIE

Wat is kosten koper?
 Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben 
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een 
overdracht van de woning dient te betalen. 
 afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de 


 particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen 
Onder kosten koper vallen de volgende kosten:
 deze bedenktijd kan de koper alsnog van de aankoop van de 
- Overdrachtsbelasting. Er zijn verschillende tarieven door de woning afzien. Ziet de koper tijdens de wettelijke bedenktijd 
overheid vastgesteld. Zo geldt voor bijvoorbeeld een woning niet af van de koop van de woning, zijn de financiën rond en 
en aanhorigheden een ander tarief dan voor overige gronden vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 
en opstallen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken 
belastingdienst of notaris. 
 opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
 

- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (en Indien koper zich beroept op een ontbindende voorwaarde 
koopovereenkomst)
 dient de mededeling van ontbinding binnen de termijn als 


 bedoeld in artikel 15 van de NVM Koopakte te zijn ontvangen 
Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden door de wederpartij of diens makelaar. Deze mededeling 
met:
 dient te geschieden bij "aangetekende brief met bericht 
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
 handtekening retour" of "telefaxbericht met 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte 
 verzendbevestiging".

Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de af te 

sluiten hypotheek.
 
 Bankgarantie/waarborgsom



 Het is gebruikelijk dat in de koopovereenkomst wordt 
Onder kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een opgenomen dat koper een bankgarantie stelt voor een 
verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ bedrag van 10% van de koopsom.

haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze 

makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar 
 NEN2580

inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
kosten van deze makelaar moeten betalen.
 Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier 


 van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 

 Wanneer ben ik in onderhandeling?
 van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in 

onderhandeling is.U bent niet in onderhandeling als de 
 Informatievoorziening

verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de De informatie met betrekking tot de verkoop is met de nodige 
verkoper zal overleggen.
 zorgvuldigheid samengesteld. Ter volledigheid attenderen wij 


 u erop dat u als koper een onderzoeks-plicht heeft. Het staat 

 Wanneer heb ik een deal?
 u als (kandidaat-)koper te allen tijde vrij aanvullende 
U heeft pas een deal als de koopovereenkomst door beide informatie in te winnen bij ons of een externe partij.
partijen is getekend.





 Hoe komt de koop tot stand?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen 
belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de 
opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt 
Hannink Makelaars de afspraken schriftelijk vast in de 
koopakte. Meestal worden er naast de eerder genoemde 
punten nog een aantal aanvullende afspraken opgenomen in 
de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. 




Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk 
onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een 
ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een 
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan zult u dit 
bij het uitbrengen van uw bod moeten melden. Het is zaak 
dat de partijen het ook eens zijn over aanvullende afspraken 
en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt 
opgemaakt.









STAP VOOR STAP VAN KIJKER TOT KOPER



BEKIJK DEZE 

WONING ONLINE!

scholtensweg35.nl

Scholtensweg 35, Wesepe

Scan deze code en bekijk de woning op je mobiel!

https://scholtensweg35.nl/


ONS TEAM

"Wij brengen dromen thuis"

We zetten ons elke dag vol passie en 
enthousiasme in voor al jouw woonwensen. 
We helpen je zodat jij jouw gewenste stap op 
de woningmarkt kan zetten. We lopen graag 
net wat harder dan de rest en geven onze 
klanten de aandacht die ze verdienen. Dat 
doen we sinds 1932 en dat geeft ons elke dag 
nieuwe energie!




We begrijpen dat mensen het verschil maken 
en dat we geen huis, maar een “thuis” 
verkopen.




Je kunt bij ons terecht voor verkoop, aankoop, 
verhuur en taxatie.




Je bent van harte welkom en wij maken graag 
kennis!



Wij brengen dromen thuis

Herenstraat 1

8102 CN Raalte

T 0572 35 12 91




hannink.nl


