
Wechterholt 4 b

8131 RC Wijhe

Wij brengen dromen thuis



KENMERKEN

Vraagprijs


Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar

Prijs op aanvraag


153 m²


1837 m²


800 m³


1888

OMSCHRIJVING

Bijzonder wonen in het prachtige buitengebied van Wijhe! Dat 
is mogelijk in dit karakteristieke riet-gedekte object dat 
dateert van circa 1888.




De huidige eigenaren hebben de nodige werkzaamheden 
verricht zodat de basis staat. Zo zijn bijvoorbeeld de kozijnen 
vernieuwd en voorzien van HR++ glas en is aandacht 
geschonken aan het installatiewerk. De gehele woning is 
naar eigen inzicht verder vorm te geven.




Aan u de kans er uw eigen droomhuis van te maken!




De Wechterholt 4b is gelegen op een kavel van in totaal groot 
1.837 m². 






Indeling




Begane grond:

Hal met entree, meterkast met elektra, water en glasvezel en 
vier nader in te delen ruimten. Of u nou naar het noorden, 
oosten of westen kijkt: in alle richtingen heeft u prachtig 
uitzicht over de omliggende weilanden en wetering. 




Eerste verdieping:

Naar eigen inzicht te realiseren. 




Locatie:

De woning is gelegen in het prachtige buitengebied van Wijhe 
op relatief korte afstand van de dorpen Raalte, Heino en 
Wijhe en de steden Zwolle en Deventer. In het buitengebied 
rondom Wijhe is heerlijke wandelen en fietsen en zijn er 
diverse routes beschikbaar. 











Bijzonderheden:

-	Toepassing van dubbelglas. 

-	Erfdienstbaarheid van weg van toepassing ten dienste aan 
naastgelegen gronden (weilanden). 

-	Er wordt (notarieel) met een erfdienstbaarheid vastgelegd 
dat de riolering van de garage behorende bij 4a loopt door de 
grond van 4b. De kosten voor het vestigen van deze 
erfdienstbaarheid zijn voor koper.

-	Warmwater en verwarming kunnen naar eigen inzicht 
worden gerealiseerd

-	Levering “as-is, where-is”

- De woning is voorzien van een energieaansluiting en 
wateraansluiting. Daarnaast is het gemeentelijk riool 
voorbereid.

- De plattelandskamer is geen onderdeel van de verkoop.  

-	Voor vragen in relatie tot aan de aanduiding “karakteristiek” 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan verwijzen u naar 
de gemeente Olst-Wijhe.




Naast de woning aan de Wechterholt 4b worden ook de 
woningen aan de Wechterholt 4 en 4a afzonderlijk te koop 
aangeboden.

 



















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - Plattelandskamer X

 



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!

wechterholt4 b.nl

Wechterholt 4 b, Wijhe

Scan deze code en bekijk de woning op je mobiel!

https://wechterholt4b.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


