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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


is aangevraagd.




BOUWJAAR:


1895




WOONOPPERVLAKTE:


100 m²




INHOUD:


608 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


154 m²



OMSCHRIJVING
Heb je twee rechterhanden en altijd al in het hart 
van de historische binnenstad van Amersfoort 
willen wonen?! Of ben je een belegger en op 
zoek naar een unieke investering? Dan is deze 
unieke, karakteristieke woning aan de Valkestraat 
iets voor jou!




De voormalige drukkerij dateert uit 1895 en is 
gelegen in een van de meest authentieke 
straatjes van de Amersfoortse binnenstad en kijkt 
uit over de diverse, sfeervolle gevels die de straat 
rijk is. De woning is geheel naar eigen smaak en 
wens aan te passen aan de hedendaagse 
woonwensen. Dit kan bijvoorbeeld door middel 
van het plaatsen van een verdiepingsvloer 
waardoor er veel extra woonoppervlakte kan 
worden gecreëerd, maar bijvoorbeeld ook door 
het realiseren van een dakterras en/of een 
patiotuin. 




De indeling is als volgt:




Begane grond: entree aan de zijkant van het 
pand. Je betreedt de royale en lichte 
woonkamer met hoge plafonds en een 
fantastisch uitzicht op de "Onze Lieve 
Vrouwetoren” en toegang tot de slaapkamer aan 
de achterkant van het pand. Aan de voorzijde 
bevindt zich nog een ruimte die bijvoorbeeld 
gebruikt kan worden als eetkamer, waar tevens 
een trap naar een vide aanwezig is. Vanuit de 
eetkamer bereik je de hal, welke toegang geeft 
tot de dichte keuken met een eenvoudig 
keukenblok, C.V.-opstelling en ruimte voor 
wasmachine-/drogeropstelling. Vanuit de keuken 
is er toegang tot de separate toiletruimte en de 
badkamer v.v. douche en wastafel. 




(Slaap)vide: middels de trap in de eetkamer 
bereik je de vide. Hier kan gemakkelijk een 
tweede slaapkamer worden gecreëerd.  











De locatie is ideaal en op loopafstand van alle 
benodigde voorzieningen zoals supermarkten, de 
winkels aan de “Langestraat”, de gezellige 
terrassen en restaurants en de wekelijkse markt. 
Ook het Centraal Station, (muziek)scholen, musea 
en culturele wandelroutes bereik je lopend of met 
de fiets binnen enkele minuten! 




Parkeren is in de directe omgeving alleen 
mogelijk middels een parkeervergunning, maar er 
is ook parkeergelegenheid in de nabijgelegen 
parkeergarages aan de “Koestraat” of 
“Beestenmarkt”.




Bijzonderheden:

- Bouwkundig rapportage is aanwezig;

- Energielabel G;

- Notariskeuze bij verkopende partij;

- Beschermd stadsgezicht;




Nieuwsgierig naar dit unieke pand? Kom dan snel 
kijken en maak een afspraak via ons kantoor. Wij 
zijn bereikbaar op 033-3310031. Rivka laat je de 
woning graag zien!















'Unieke 
woning in het 
centrum van 
Amersfoort' 















PLATTEGROND begane grond



PLATTEGROND (slaap)vide



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



 
 
Extra informatie koopovereenkomst 
 
LinQ Makelaardij verwerkt de volgende extra clausules, indien van toepassing, in de 
koopovereenkomst: 
 

1. Ouderdomsclausule (bij onroerende zaken met een bouwjaar voor 01-01-1998) 
Het is de koper bekend dat de onroerende zaak omstreeks 41 jaar oud is, wat betekent dat 
de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden (aanzienlijk) lager liggen dan bij 
nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte komen (het normaal 
gebruik belemmerende) gebreken die het gevolg zijn van de ouderdom van de onroerende 
zaak, voor risico van de koper. 

 

2. Mogelijkheid asbest (bij onroerende zaken met een bouwjaar voor 01-01-1994) 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. Indien 
deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden 
getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn 
en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de 
verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3 
van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel ten dele ontbreken van één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het 
eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de 
aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor 
rekening en risico van koper. 

 
3. Verklaring niet zelf bewoond (bij onroerende zaken die niet of lange tijd niet door de verkoper 

zelf bewoond zijn) 
Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte de afgelopen 15 jaar niet zelf 
heeft gebruikt/bewoond en dat zij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over 
eigenschappen en gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest 
als hij het verkochte zelf feitelijk had bewoond. 

 

4. Afmetingen 
De woning is professioneel ingemeten door Schröder&Schröder volgens de meetinstructie 
NEN2580. Koper mag voor eigen kosten en rekening een hermeting verrichten. Met 
ondertekening van deze akte accepteert koper de meters en ziet af van 
aansprakelijkheidsstelling van verkoper en makelaar. 

 

5. AVG 
De ondergetekende verklaren: 
1. De makelaar toestemming te verlenen tot het bewaren van persoons- en andere gegevens 
nodig voor naleving van de opdracht tot dienstverlening en de uitvoering daarvan; 
2. De toestemming geldt zowel voor de toepassing van de Wet voorkoming witwassen en 
financiering terrorisme (Wwft) alsmede voor de privacywetgeving Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswetgeving te dien aanzien. 
3. De opgeslagen gegevens mogen voor zowel Wwft als AVG-doeleinden in één en hetzelfde 
bestand worden opgeslagen. 

 
 
 



 

6. Buitensporige kosten van de notaris 
Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen worden gebracht en die verband 
houden met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van 
verkopers hypothe(e)k(en) en /of beslagen die op het verkochte rust(en), meer bedragen 
dan:  
- € 17,50 per telefonische overboeking;  
- € 45,00 voor het opvragen van (een) aflossingsnota('s) bij de hypotheek - 
/kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing;  
- € 175,00 per akte van gehele doorhaling;  
- € 230,00 per akte van gedeeltelijke doorhaling;  
(alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen tevens inclusief 
kadastraal recht) dan zal de koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten 
zal de notaris op de afrekening ter zake van de levering direct doorberekenen aan de koper. 
Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten en/of 
beheerkosten in rekening gebracht worden. Genoemde kosten zijn gebaseerd op bedragen 
zoals die algemeen en redelijkerwijs door notarissen bij een verkopende partij in rekening 
worden gebracht voor de betreffende verrichtingen. Indien de door de koper aangewezen 
notaris voor de betreffende verrichtingen meer aan kosten in rekening brengt dan genoemde 
bedragen, komt het meerdere voor rekening en risico van koper. Kosten van inschrijving ad  
€ 21,00 (wordt niet belast met BTW) niet inbegrepen. 
 
Indien koper een notaris kiest die verder dan 20 kilometer van het verkochte gevestigd is dan 
zullen de kosten voor een eventuele volmacht voor verkoper voor rekening van koper zijn, 
indien verkoper er vanwege de afstand voor kiest niet bij de eigendomsoverdracht aanwezig 
te zijn. 

 

7. Stukken van de notaris 
Bij deze verlenen partijen (verkoper en koper) de notaris die het transport begeleidt de 
opdracht tot het doorzetten van de (concept) akte van levering en de (concept) nota van 
afrekening aan de verkoopmakelaar (en de aankoopmakelaar). De (aankoop- en) 
verkoopmakelaar worden door het ontvangen van de (concept) akte van levering en de 
(concept) nota van afrekening in staat gesteld om te controleren of de afspraken uit de 
(concept) akte van levering en de (concept) nota van afrekening overeenkomen met hetgeen 
verkoper en koper overeengekomen zijn in de koopovereenkomst. 
 
De verkoopmakelaar heeft het recht om de relevante stukken omtrent het verkochte, zoals 
de onderhavige koopovereenkomst en het eigendomsbewijs, door te zetten aan de taxateur 
die in opdracht van koper, ter uitvoering van het gestelde in artikel 15 c.q. 18 van deze 
koopovereenkomst, de woning zal taxeren. De taxateur wordt door het ontvangen van de 
relevante stukken in staat gesteld om de taxatie uit te voeren overeenkomstig de aan de 
taxatie gestelde eisen zoals voorgeschreven door marktpartijen als de NVM, het NRVT, de 
taxatie validatie instituten en hypotheekverstrekkers. 

 

8. Nutsbedrijven 
Koper en verkoper zijn bekend met het feit dat 14 dagen voor eigendomsoverdracht zowel 
door de koper als verkoper de verhuizing moet worden gemeld bij de nutsbedrijven. 
 

 
 



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Linq Makelaardij



Pastoor Pieckweg 40


3828 PR, Hoogland


+31 33 3310031


info@linqmakelaardij.nl


www.linqmakelaardij.nl


