
 

 

 
 
 
 
 

Rozenstraat 84 
 

Bovensmilde 
 



 
 
Deze uitgebouwde tussenwoning met aangebouwde entree, -hal en -garage is gelegen 
in een kindvriendelijke woonwijk, op een perceel van 172 m2 grond. Vanuit de 
onderhoudsvriendelijke achtertuin is het park bereikbaar met speeltuin, voetbal-, en 
basketbalveld. De woning beschikt over modern sanitair en een moderne keuken. Er 
zijn op dit moment drie zeer royale slaapkamers aanwezig maar er zijn vijf slaapkamers 
mogelijk. De woning is deels voorzien van kunststof kozijnen en onderhoudsvrije 
gevelbetimmering. De aanbouw aan de achterzijde is voorzien van een schuifpui.  
 

Indeling begane grond: zijentree; hal met meterkast, garderode en een geheel betegeld 
toilet met wandcloset en fontein; woonkeuken (ca. 25 m2) met modern keukenblok voorzien 
van inbouwapparatuur; tussenruimte met open trapopgang; uitgebouwde en tuingerichte 
woonkamer (ca. 32 m2) voorzien van laminaatvloer en een schuifpui naar de achtertuin. 
Voorts een onderhoudsvriendelijke achtertuin op het zuidwesten voorzien van een tuinschuur 
(ca. 6 m2), een overdekt terras en een tuindeur naar het park. Aan de voorzijde een 
aangebouwde bijkeuken met wasmachine aansluiting en een garage met roldeur. 
 

Eerste verdieping: overloop; geheel betegelde badkamer met toilet, douchecabine en een 
wastafel meubel, twee slaapkamers (resp. ca. 15 en 21 m2). De slaapkamers zijn met “lichte” 
scheidingswanden eenvoudig weer te splitsen naar de oorspronkelijke vier slaapkamers.  
 

Tweede verdieping: overloop; bergruimte met ketelopstelling (Nefit HR combiketel, 
bouwjaar: 2000) en mechanische ventilatie box; royale slaapkamer (ca. 11,7 m2) met twee 
kantelramen en berging achter de knieschotten. 
 

Info: de woning is rond 1975 gebouwd De inhoud bedraagt ca. 510 m3 en het 
gebruiksoppervlak woonruimte ca. 139 m2. De overige inpandige ruimte bedraagt ca. 13 m2. 

 
 

Vraagprijs: € 215.000,-- k.k. 
 
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bedoeld voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de gegevens 
kan door Makelaardij Peter Otten geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 
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Roerende of onroerende Zaken  

 
blijft achter  

 

 
gaat mee  

 
kan worden 

overgenomen 

 
niet  

aanwezig 

     

Exterieur:     

Tuinaanleg, bestrating, beplanting en afscheidingen     

Buitenberging, tuinhuis of prieel     

Buitenverlichting     

Voet droogmolen + droogmolen     

Vlaggenmast     

Antenne     

Brievenbus in de garage      

Buitenzonwering     

     

Interieur:     

Veiligheidssloten     

Gordijnrails     

Gordijnen     

Vitrages     

Rolgordijnen     

Horren      

Binnenzonwering      

Vloerbedekking     

Parket of kurkvloer     

Laminaatvloer     

Keukenblok met bijbehorende kasten     

Losse kasten     

Boeken- en legplanken     

Wastafel met accessoires     

Toilet, toiletrolhouder, toiletbril en overige accessoires     

Badkamer, douchescherm en ventilatiesysteem     

     

Apparatuur     

Voordeurbel     

Alarminstallatie     

Warmwatervoorziening     

Centrale verwarming     

Klokthermostaat     

Houthaard     

Gaskachels     

Mechanisch ventilatiesysteem     

Zonnecollectoren of –boiler     



 

 2 

 

 

  
blijft achter  

 

 
gaat mee  

 
kan worden 

overgenomen 

 
niet  

aanwezig 
 

Opbouwverlichting     

Inbouwverlichting     

Schakelmateriaal en dimmers     

Telefoontoestellen     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Sauna met toebehoren     

     

zaken niet vermeld in bovenstaande lijst       

     

     

     

     

     

     

     

 

Toelichting: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handtekening verkoper:     Handtekening koper: 
 
 
Handtekening partner:     Handtekening partner: 
 
 
Plaats en datum:      Plaats en datum: 
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Meldingsformulier 
 
Als verkoper heeft u een wettelijke informatieplicht. Dat houdt in dat u een potentiële koper moet 
inlichten omtrent zaken die voor hem van belang kunnen zijn. In dit formulier worden u vragen 
gesteld die u naar eer en geweten dient te beantwoorden ook als die antwoorden een negatief 
effect hebben op de verkoop.  
 

Adres : Rozenstraat 84 

Postcode en plaats : 9421 RR  BOVENSMILDE 

   
 

 Ja Nee 

Zijn er naast de koopovereenkomst, door u of een notaris, nog andere 
overeenkomsten of akten opgesteld?  
Toelichting:       

  

Zijn er gerechtelijke procedures gaande welke betrekking hebben op de 
woning of het onderliggende perceel?  
Toelichting:       

  

Is de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? 
Toelichting:       
 

  

Is er sprake van ruilverkaveling? 
Toelichting:       
 

  

Is er sprake van onteigening? 
Toelichting:       
 

  

Zijn er zover u bekend andere afspraken gemaakt welke betrekking hebben 
op de woning, de perceelsgrens en de erf afscheiding? 
Toelichting:       

  

Rusten er rechten op het pand of perceel? (optierecht, recht van 
wederinkoop, erfpacht, opstalrecht, erfdienstbaarheden, etc.)  
Toelichting:       

  

Is er sprake van erfpacht? Zo ja, wanneer eindigt deze, hoe hoog is de 
canon per jaar en wanneer kan deze worden aangepast? 
Toelichting:       

  
 

Heeft u van een overheidsinstelling of een nutsbedrijf de melding gekregen 
dat u herstellingen of verbeteringen moet uitvoeren?  
Toelichting:       

  

Is het te verkopen pand onbewoonbaar verklaard of onbewoonbaar 
verklaard geweest? 
Toelichting:       
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 Ja Nee 

Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij een ander in 
gebruik? Zo ja:  
is er een huurcontract?       
welk gedeelte is verhuurd?       
welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?       
welke zaken mag de huurder bij ontruiming verwijderen?       
Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Zo ja:       
Wat is de hoogte van de waarborgsom?       
Toelichting:       

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Is er op dit moment beslag gelegd op het te verkopen pand of is u bekend 
dat er binnen korte tijd beslag zal worden gelegd?   
Toelichting:       

  

Komen de huidige erf grenzen overeen met de grenzen als aangegeven 
door het kadaster?  
Toelichting:       

  

Heeft u bouwwerken of schuttingen geplaatst op grond van de buren of 
andersom? 
Toelichting:       

  

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?  
(voormalige bedrijfs onroerend goed of woning met praktijkruimte) 
Toelichting:       

  

Is er sprake van een verkoopbelemmerende bepaling in de zin van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot beschermd monument? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot beschermd stads- of dorpsgezicht? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot gemeentelijk monument? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot “beeldbepalend” pand? 
Toelichting:       

  

Gebruikt u het te verkopen pand als woning? 
 
 Toelichting:       

  

Is dit gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? 
 
Toelichting:       

  

Is het te verkopen pand aangesloten op het gemeenteriool? Zo niet, in de 
toelichting vermelden hoe de afvoer van afvalstoffen plaatsvindt. 
Toelichting:       
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 Ja Nee 

Zijn er u bouwkundige gebreken bekend die voor de koper van belang 
kunnen zijn? Te denken valt aan lekkages, houtrot, riolering, etc. 
Toelichting: de oude lekkage bij de CV afvoer is op 20-04-2021 verholpen 

  

Is er voor zover u bekend sprake van chloride schade (betonrot)? Kan 
voorkomen in kruipruimten en balkons, kwaaitaal- en manta vloeren. 
Toelichting:       

  

Is er voor zover u bekend sprake van houtaantasting door houtworm, 
boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? 
Toelichting:       

  

Is, voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden te 
vermoeden dat de bodem verontreinigd is?  
 Toelichting:       

  

Heeft de gemeente of provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel 
opgelegd? 
Toelichting:       

  

Is er, voor zover u bekend, een tank voor de opslag van vloeistoffen in de 
grond aanwezig? (bv. olietank)  
Toelichting:       

  

Is er, voor zover u bekend, een septictank in de grond aanwezig? 
 
Toelichting:       

  

Is, voor zover u bekend, de gevel ooit gereinigd? Zo ja, welke methode is 
gebruikt? (grit of chemisch) 
Toelichting:       

  

Zijn er, voor zover u bekend, in het pand en/of in een bijgebouw 
asbesthoudende materialen aangebracht? 
 Toelichting:       

  

Blijft er in het pand “zeil” achter welke is aangeschaft tussen 1960 en 1982? 
(kan vervaardigd zijn met asbesthoudend materiaal) 
Toelichting:       

  

Zijn er u gebreken bekend van de technische installaties? Te denken valt 
aan de ketel, de meterkast, de keukenapparatuur etc. 
Toelichting:       

  

Is de elektrische installatie vernieuwd of uitgebreid? Zo ja, wanneer en in 
welke mate? 
Toelichting: er is een extra groep geplaatst  

  

Is de oorspronkelijke ketel vervangen? Zo ja, wat is het bouwjaar van de 
huidige ketel? 
Toelichting: Nefit HR combiketel, bouwjaar: 2000 

  

Zijn er u onderhoudscontracten en of garantieregelingen bekend?  
 
Toelichting:  

  

Zijn er u overige gebreken of bezwaren bekend die voor de koper van 
belang kunnen zijn bij het nemen van een aankoopbeslissing? 
Toelichting:       
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 Ja Nee 

Zijn er verbouwingen uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was 
van de gemeente? 
Toelichting:       

  

Zo ja, heeft de gemeente deze gegeven? 
 
Toelichting:       

  

Zijn er bepaalde zaken in uw pand gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de cv-
ketel of de keuken)? 
Toelichting:        

  

Heeft u alle verschuldigde gemeentelijke belastingen en erfpachtcanons al 
betaald? 
Toelichting:       

  

   

Uitgebreide toelichting:       

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 mei 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Smilde
L
868

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Rozenstraat 84
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Rapport
Inhoud

1   Algemeen

2   Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport 
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Plannaam: Bestemmingsplan Bovensmilde Datum afdruk: 2021-05-03

 

Naam overheid: Gemeente Midden-Drenthe IMRO-versie: IMRO2008

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2013-02-28

Planidn: NL.IMRO.1731.Bovensmilde-VST1 Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden 
postcodegebied 9421RR

Aanmaakdatum/ -tijd:

Percentage BAG panden gebouwd

voor 1970.

Disclaimer: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) ontwikkelde in samenwerking met het 
Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (www.kcaf.nl) de Funderingsviewer indicatieve 
aandachtsgebieden. Deze kaart geeft op postcodeniveau het aantal panden weer met een bouwjaar van vóór 
1970, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Houten paalfunderingen werden met 
name gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze houten paalfunderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, 
met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem. Met de kaart wordt inzichtelijk waar aandacht 
voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn. De funderingsviewer doet 
geen uitspraken over de aard noch de staat van funderingen in specifieke gebieden noch van specifieke 
panden. De kaart biedt een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen (op)spelen en draagt 
zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek of nader onderzoek daar naar.

Dit postcodegebied (9421RR) bevat 40 panden (BAG). Van deze panden is 0% gebouwd 
voor 1970. De overheersende bodemgesteldheid voor deze postcode is Hogere 
Zandgronden.

Panden gebouwd voor 1970 kennen meermaals houten funderingspalen. Deze kunnen 
kwetsbaar zijn, met name in gebied met een beperkte draagkracht van de bodem. Dat is 
in dit gebied echter niet aan de orde. Specifieke aandacht voor funderingsproblematiek 
is derhalve niet direct nodig, tenzij er concrete aanwijzingen zijn (zie tabblad inleiding)

03-05-2021  18:09:56



 

   Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of 
anderszins, dan wel de gevolgen daarvan; 

 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn met zorgvuldigheid berekend op basis van de 
Meetinstructie Nen 2580. Deze 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; 

 Een verkoper heeft meldingsplicht en een (potentiële) koper heeft onderzoeksplicht. Deze 
laatste houdt in dat een koper de plicht heeft om onder andere onderzoek te doen naar 
eventuele gebreken, verbouwmogelijkheden, perceel gerelateerde zaken, of het op juistheid 
controleren van de aangereikte gegevens. Mocht een koper niet aan deze verplichting 
hebben voldaan dan zijn de gevolgen voor zijn eigen rekening en risico. In dit kader adviseren 
wij de koper om zich te laten bijstaan door een NVM aankoop makelaar, danwel de woning 
aan een bouwtechnische keuring te onderwerpen; 

 De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar de verkoopprocedure. De verkoper 
mag de verkoopprocedure en de vraagprijs tijdens het traject veranderen. Het doen van een 
bod houdt niet automatisch in dat u in onderhandeling bent, en dat er geen bezichtigingen 
meer plaatsvinden; 

 Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat de verkoper de woning aan u 
moet verkopen. De vraagprijs wordt door de Hoge Raad slechts gezien als een uitnodiging 
tot het doen van een bod. De verkoper is vrij om het bod te accepteren, af te wijzen of een 
tegenvoorstel uit te brengen; 

 De eerste geïnteresseerde die zich meldt heeft geen voorkeurspositie. Het kan, in verband 
met de planning, voorkomen dat een tweede geïnteresseerde de woning eerder bezichtigd. 
Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u naar uw positie te vragen; 

 Als er overeenstemming is bereikt over de koopprijs, de opleveringsdatum en de 
ontbindende voorwaarden, worden de afspraken vastgelegd in een koopakte. Pas nadat de 
koopakte, door zowel koper en verkoper ondertekend is, en de wettelijke bedenktijd is 
verlopen, is er een overeenkomst tot stand gekomen;  

 Mocht u ontbindende voorwaarden in de koopakte willen laten opnemen, dan dient u dit 
gelijktijdig met uw bod te vermelden. Het verdient aanbeveling om biedingen schriftelijk te 
doen, hetzij per brief, het zij per emailbericht; 

 De notariskosten, de kadasterkosten, en de overdrachtsbelasting die uit de 
koopovereenkomst voortvloeien zijn voor rekening van de koper; 

 De notariskeuze wordt bepaald door de koper, tenzij anders vermeld; 

 De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. Deze wordt van koper verlangd in 
het kader van het boetebeding, en dient na de schriftelijke overeenstemming bij de 
desbetreffende notaris te worden gedeponeerd; 

 Woningen die voor 1 juli 1993 zijn gebouwd kunnen asbesthoudende materialen bevatten. 
In de koopakte zal bij die woningen een clausule worden opgenomen waarin koper verklaart 
bekend te zijn met de mogelijke aanwezigheid van de asbesthoudende materialen en de 
gevolgen hiervan te aanvaarden. 
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