
 € 465.000 k.k.

Bosuillaan 201


BILTHOVEN



KENMERKEN

96 m²
WOONOPPERVLAKTE

0 m²
PERCEELOPPERVLAKTE

301 m³
BRUTO INHOUD

1973
BOUWJAAR

3
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

AANVAARDING IN OVERLEG

SOORT WONING PORTIEKFLAT

BOUWTYPE BESTAANDE BOUW

VERWARMING BLOKVERWARMING

WARM WATER -

LIGGING TUIN N.V.T.

ISOLATIE DUBBEL GLAS

MERK CV-KETEL BLOKVERWARMING

BOUWJAAR CV-KETEL N.V.T.

ENERGIELABEL VOLGT



BESCHRIJVING


BOSUILLAAN 201

Prachtig gelegen op de achtste en tevens bovenste 
verdieping ruim driekamer hoekappartement met 
aan twee zijden balkon en schitterend vrij uitzicht 
op de bossen. Het complex Houdringe ligt op korte 
loopafstand van het centrum, het NS station en in 
een bosrijke omgeving.




Dit appartement is echt van alle gemakken 
voorzien. Op de achtste verdieping heeft u een 
royaal balkon zowel op het westen als op het 
noorden. Door de gunstige ligging op de achtste 
verdieping heeft u hier veel licht, zon en een 
prachtig uitzicht over de boomtoppen.




De woning is in 2005 geheel gerenoveerd en 
bovendien van elektrische zonwering, stoffering, 
dubbelglas en horren voorzien.




Indeling;

De entree heeft een ruime hal met een grote en 
handige kastenwand. De moderne keuken is 
voorzien van alle inbouwapparatuur. De ruime en 
lichte woonkamer is voorzien van airco. De tweede 
hal is voorzien van een diepe bergkast en een 
modern toilet. U heeft verder volop ruimte door de 
twee, in grootte variërende, slaapkamers. Deze 
hebben beide ruime geïntegreerde kasten, zodat u 
gemakkelijk alles geordend kunt houden. De 
badkamer is voorzien van een moderne 
douchecabine en een wastafelmeubel. Hier heeft u 
ook de wasmachine- en drogeraansluiting.  Doordat 
het een hoekappartement betreft, heeft u het 
plezier van een extra groot balkon die vanuit drie 
ruimten toegankelijk is.




Het appartementencomplex Houdringe biedt u 
veel faciliteiten waar u, als u dat wenst, gebruik van 
kunt maken. Zo is er de mogelijkheid om van een 
wasserette-service gebruik te maken. Er zijn diverse 
gemeenschappelijke fraai ingerichte vertrekken, 
waar gebridged en gebiljart kan worden. Er is een 
uitgebreide bibliotheek. Bovendien worden er 
regelmatig concerten, lezingen en 
ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn 

op de begane grond logeerkamers die gehuurd 
kunnen worden, waardoor uw gasten altijd welkom 
zijn. 




Dit appartement is echt de moeite van het bekijken 
waard. Maakt u gerust een afspraak hiervoor.




Servicekosten 

De servicekosten bedragen € 585,- per maand 
inclusief o.a. voorschot verwarming, warm- en koud 
waterverbruik, opstal- en glasverzekering, 
aansluiting op telefooncentrale, afvalstoffenheffing, 
aansluiting op centrale kabel TV. De extra service 
die u krijgt is een permanente 24 uur per dag 
alarmwacht.




 De servicekosten van € 585,- per maand zijn 
opgebouwd uit:

- € 165,-: reservering voor groot onderhoud/
vernieuwingen

- € 125,-: voorschot verwarming en (warm) water

- € 295,-: VvE servicekosten (personeel, 
administratie en beheer)




Parkeren 

De garage heeft een eigen kadastraal nummer en 
kan apart gekocht worden, vraagprijs € 40.000,-.

Er is tevens ruim voldoende kosteloze 
parkeergelegenheid.





















IS DIT BINNENKORT


UW NIEUWE WONING?



INDELING



BERGING



LOCATIE


OP DE KAART

BILTHOVEN



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Airconditioning X

Zonwering buiten X



10 TIPS & TRICKS


VOOR HET KOPEN VAN EEN WONING 

01 
Wat is de WOZ-waarde van de woning?

02
Welk isolatiemateriaal is er gebruikt? (extra relevant 
bij een vrijstaand huis)

03
Hoe lang staat de woning te koop?

04
Wat is de staat van het onderhoud aan de woning?

05
Welk energielabel heeft het te koop staande huis?

06
Wat is de ligging van de tuin?     

07
Is er sprake van geluidoverlast (wegen/buren)

08
Hoe zijn de voorzieningen in de buurt (supermarkt, 
scholen)?

09
Is er een bouwtechnisch rapport?

10
Wat is de kwaliteit van de grond om het huis?



MEEST GESTELDE VRAGEN


BIJ HET KOPEN VAN EEN WONING 

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende 
partij reageert op uw bod door een tegenbod te 
doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als 
de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod 
met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een makelaar doorgaan met 

bezichtigingen als er al over een bod 

onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk 
nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan 
het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer 
belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan 
één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een 
NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.

Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan 
belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat 
heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan 
wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag 
dan pas met u in onderhandeling treden als de 
onderhandeling met de eerste geïnteresseerde 
beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen 
mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit 
zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de 

verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs 
moet worden gezien als een uitnodiging tot het 
doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan 
de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod 
aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een 
tegenbod laat doen.

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 

tijdens de onderhandeling verhogen?



Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te 
verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als 
potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de 
onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra

de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt 
namelijk uw eerder gedane bod. 





5. Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens zijn over de 
belangrijkste zaken (zoals de prijs, de 
opleveringsdatum en de ontbindende 
voorwaarden), legt de verkopende makelaar de 
afspraken schriftelijk vast in een koopakte. 
Ontbindende voorwaarden zijn hierin een 
belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet 
automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u 
bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de 
financiering, dan moet u dit melden bij het 
uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk 
dat de partijen het eens zijn over aanvullende 
afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de 
koopakte wordt opgemaakt. 




Zodra beide partijen de koopakte hebben 
ondertekend en de koper een afschrift van deze 
akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere 
koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in 
werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog 
afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de 
financiën rond en vormen ook eventuele andere 
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan 
zal op de afgesproken opleveringsdatum de 
overdracht plaatsvinden bij de notaris.



6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de 

onderhandeling het systeem van verkoop 

wijzigen?



Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden 
die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat 
geval kan de verkopende makelaar - in overleg met 
de verkoper - besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de 
biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen 
voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure.

Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het 
hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te 
wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de 
eventueel gedane toezeggingen na te komen.





7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk 

hoge prijs vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-
makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De 
koper kan onderhandelen over de prijs, maar de 
verkoper beslist. 

8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze 
om door een eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. 
Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden 
van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog 
een week bedenktijd. Bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel 
gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande 
woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak 
ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis 
van bepaalde toezeggingen die een verkopende 
NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende 
koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n 
toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een 
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt 
om na te denken over een bod. De makelaar van de 
NVM zal in de tussentijd proberen niet met een 
andere partij in onderhandeling te gaan.

De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken 
om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering 
of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een 
optie kunt u niet eisen; de verkoper en de 
verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in 
een onderhandelingsproces bepaalde 
toezeggingen worden gedaan.

Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers.

Meer weten?



BURGERSDIJK


BUITENGEWOON

www.burgersdijk.com Vind ons op:

Emmaplein 6

3722 AD Bilthoven

T: 030-2287611

E: bilthoven@burgersdijk.com


