Zuringlaan 37 Baarn

Zuringlaan 37 te Baarn
Grenzend aan en met uitzicht over de uitgestrekte weilanden aan de rivier De Eem en de Praamgracht,
een goed onderhouden HOEKWONING met royale achtertuin waarin een vrijstaande schuur en met
achterom. Grondoppervlakte 152 m2.
U ziet vanuit de woonkamer het fietsbruggetje (Breemeentje), waarover u binnen 5 minuten naar Soest
en binnen 25 minuten naar het centrum van Amersfoort fietst.
Voor de woning ligt een brede stoep en plantsoen en er is veel parkeergelegenheid.
Ind.: hal met modern toilet, meterkast en garderobe, Z-vormige woon-eetkamer met parketvloer, open
keuken met eetbar en v.v. inbouwapparatuur (vaatwasser, gaskookplaat, koelkast en
vriezer).Vernieuwde (hardhouten) open trap naar eerste verdieping.
1e Verd.: overloop, slaapkamer aan de voorzijde, moderne badkamer met ligbad, wastafelmeubel en 2e
toilet, aan de achterzijde de zeer grote L-vormige ouderslaapkamer met vaste kastenwand. Deze kamer
kan eenvoudig weer in 2 kamers gewijzigd worden.
Vaste trap naar de 2e verdieping: grote ruimte ingericht als werk/logeerkamer, veel bergruimte, c.v. HRketel (2012) en wasmachineaansluiting.
Dit woonhuis is in 1974 gebouwd en is door de jaren heen verder geïsoleerd, zoals het dak, de
wandpanelen en dubbele beglazing op de parterre. De muurafwerking is deels v.v. spachtelputz en er is
een verlaagd stucplafond in de woonkamer. De riolering is onder de woning vernieuwd in 2017. De
buitenmuren zijn opnieuw gevoegd in 2012.
Dit fijne gezinshuis (113 m2 woonopp.) is door de vrije ligging als uniek te benoemen en toch dichtbij
scholen, winkels en bos gelegen. Beslist een bezichtiging waard!

Aanvaarding in overleg.

Koopsom € 347.500,-- k.k.

Woonlasten gemeente Baarn
Afvalstoffenheffing
Per perceel bedragen deze lasten in 2017 jaarlijks eigenaren van woningen:
€ 224,-- voor het in bruikleen hebben van een container van 140 liter.
Rioolheffing 2017: bij een waterverbruik tot 250 m3 € 226,-- per jaar. Hondenbelasting
2016 voor 1 hond: € 54,-- per jaar.
Vrije vestigingsgrens/gebruik
Voor koopwoningen geldt in de gemeente Baarn vrije vestiging. U hoeft geen
huisvestingsvergunning aan te vragen.
Onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen
Het tarief bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Eigenarenbelasting 2017
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1245%
Inlichtingen
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur – 12.00
uur. Voor een bezoek aan de afdeling ROBO (Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken)
dient u een afspraak te maken: 035-5481611, Stationsweg 18, 3743 EN Baarn. U kunt
hier eveneens een gemeentegids aanvragen.
Openbaar Basisonderwijs/Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
“De Amalia Astroschool”
“De Uitkijck”
“Aloysiusschool”
“de Nieuwe Baarnsche school”
“Gaspard de Colignyschool”
“Jenaplanschool Montini”
“Guido de Brès”
“Koningin Wilhelminaschool”
Voortgezet onderwijs/overig onderwijs
“Prot.Christ. Mavoschool Waldheim”
“Het Baarnsch Lyceum” (neutraal)
“Griftland College” (Christ.scholengemeenschap VWO, HAVO, MAVO)
Centrale Ligging
- Station N.S.
- Rijksweg A1, Rijksweg A27
- Baarn is omringd door uitgestrekte wandelbossen enerzijds en anderzijds weilanden
en de
rivier de Eem.

Algemene informatie:
De in deze brochure opgenomen vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te
worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bieding.
Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch door de
verkopend makelaar, noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid
aanvaard voor de juistheid dan wel volledigheid van de vermelde gegevens.
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor de aankoop van
belang zijn en kan zich niet beroepen op onbekendheid van feiten die hij zelf had
kunnen waarnemen of die kenbaar waren. U kunt als koper een aankopend makelaar
inschakelen. Deze makelaar kan door zijn ervaring u ondersteunen en zekerheid
bieden.
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere
koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van
een rechtsgeldige koop 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 overigens niet gezien als een
‘ondertekende koopovereenkomst’.
Er wordt gebruik gemaakt van de standaard NVM-koopovereenkomst.
In deze koopovereenkomst wordt ondermeer opgenomen dat koper binnen 6 weken na
het tot stand komen van de overeenkomst een bankgarantie stelt of een waarborgsom
stort bij de betrokken notaris ter grootte van 10% van de koopsom.
Tevens kunnen artikelen inzake veroudering, bouwkundige keuring en asbest door
bouwjaar, in de koopakte opgenomen worden.
Bent u niet bekend met de inhoud van een koopovereenkomst, geeft u dit dan
voorafgaand aan de onderhandelingen aan. U kunt dan een overeenkomst ter
bestudering ontvangen.
De Meetinstructie is grotendeels 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 f
beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Bereikbaar op onderstaand telefoonnummer voor nadere informatie:

