
Heilige Stoel 6607


Wijchen



Kenmerken


en verdere gegevens





PRACHTIG GELEGEN RUIME EINDWONING MET PRIMA ACHTERTUIN MET STENEN BERGING 
EN ACHTEROM!




De woning ligt in de kindvriendelijke woonwijk Heilige Stoel, nabij alle benodigde woonvoorzieningen 
zoals scholen, openbaar vervoer, winkels, recreatiemogelijkheden, het centrum en uitvalswegen zoals 
de A50, A73 en A326.




Indeling:




Begane grond: entree, hal, verouderd toilet met fonteintje, lichte doorzonkamer, dichte keuken met 
gedateerde keukeninrichting. Via de keuken is er toegang tot de achtertuin met berging.




1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, eenvoudige badkamer voorzien van douche, wastafel en 
wasmachineaansluiting.




2e Verdieping: via vaste trap bereikbare zolderverdieping, overloop, zolderkamer met dakraam. Op 
overloop van deze verdieping hangt de combi cv-ketel.















Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Kenmerken


Bijzonderheden

Bouwjaar: 1971 Woonoppervlak: 106 m² Perceeloppervlak: 140 m²





Bijzonderheden:

- C.v.-ketel Remeha, bouwjaar 2010; aanwezig;

- Voorzien van een keldertje;

- 3 volwaardige slaapkamers aanwezig, 4 mogelijk;

- Woning dient te worden gemoderniseerd;

- Achtertuin op het oosten gelegen met stenen berging en achterom;

- Nabij alle voorzieningen en uitvalswegen;

- Aanvaarding per direct;

- Projectnotaris;

- Zelfbewoningsplicht/verhuurverbod en anti-speculatiebeding van 2 jaar van toepassing;

- KOOP NU TIJDELIJK MET EEN GUNSTIGE GEMEENTELIJKE STARTERSLENING: EXCLUSIEF VOOR 

   STARTERS, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN! OP = OP.
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Plattegrond


Begane grond
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Foto's



Plattegrond


1e verdieping
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Foto's



Plattegrond


2e verdieping
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Foto's



Kadastrale kaart


Wijchen
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Locatie kaart

Van toepassing:

- NVM-model koopakte;

- 10% bankgarantie / waarborgsom.




De samenstelling van deze brochure is met zorg 
geschied. Desondanks kan aan de inhoud hiervan 
geen aansprakelijkheid worden ontleend. 




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 gebruiksoppervlakte.

De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen 
bij het uitvoeren van de meting.

Kadastrale gemeente: 

Sectie:

Perceelnummer:

Pereeloppervlakte:

Wijchen

L

3355

140 m²

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen 
geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 
voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers. 



Driessen Makelaardij


Al 40 jaar uw huismakelaar

De woningen in dit overzicht worden verkocht namens 


de woningcorporatie Talis. Talis is een van de grote 

woningcorporaties in de regio Arnhem/Nijmegen. 


Als maatschappelijk ondernemer zorgen zij voor 


voldoende betaalbare woningen.





Indien u een woning van Talis koopt moet u rekening 


houden met onderstaande zaken:

Gebruikersclausule:


De woningen worden projectmatig en regulier


onderhouden. In veel gevallen hebben de wonin-


gen in de afgelopen jaren zelfs enkele renovaties


ondergaan. Omdat de woningen nooit door de


verkoper zelf bewoond zijn kan Talis derhalve koper


niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken


aan het vekochte waarvan Talis op de hoogte zou 


zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had 

gebruik. Bij de vaststelling van de koopprijs is hier-


mee rekening gehouden. Om dit risico te beperken


krijgt koper van verkoper de gelegenheid om een


(bouwkundige) deskundige in te schakelen.






Ouderdomsclausule:


Omdat de woningen veelal meer dan 40 jaar oud


zijn, liggen de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld


mogen worden aanzienlijk lager dan bij nieuwe


woningen.

Woonclausule:


Om een goed woonklimaat te kunnen scheppen is


het niet toegestaan de woning op wat voor wijze 


dan ook te verhuren. Het is dus verplicht voor een


eigenaar om de woning zelf te bewonen. Tevens wordt 

als speculatiebeding opgenomen dat de woning voor 

minimaal 2 jaar door koper dient te worden bewoond.






Projectnotaris:


Tenzij anders overeengekomen heeft de koper de


mogelijkheid om een notaris te kiezen voor het


opmaken van de leveringsakte en de hypotheekakte.


De notariskeuze wordt door Talis bepaald als het


gaat om de levering omdat zij werken met volmach-


ten. U bent zelf wel vrij om de hypotheekakte elders


te laten passeren.
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Voor meer informatie 
staan wij graag voor u 
klaar!

De Hypotheekshop Wijchen
Altijd dichtbij met financieel advies!

 Keuze uit alle hypotheekverstrekkers
 Geen maandelijkse abonnementskosten
 Lagere bemiddelingskosten dan veel andere hypotheekkantoren
 Onafhankelijk, persoonlijk en deskundig financieel advies
 Afspraak ook buiten kantoortijd mogelijk

Maak ook gebruik van het beste financiële advies in 
Wijchen. Neem vrijblijvend contact op met

De Hypotheekshop Wijchen, telefoon (024) 6490101.

De Hypotheekshop Wijchen

Kasteellaan 25, Wijchen | T. 024 64 901 01 | E. wijchen1377@hypotheekshop.nl | I. www.hypotheekshop.nl/wijchen

Het eerste gesprek is 
kosteloos!

Kasteellaan 23-25


6602 DB Wijchen


024-6490100


info@driessenmakelaardij.nl
Kasteellaan 23    6602 DB Wijchen


T (024) 649 01 00

E-mail: info@driessenmakelaardij.nl


