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Op mooie locatie, op steenworp afstand van het Centrum gelegen 
woonhuis met berging en zéér diepe tuin (31,5 m.)



JASMIJNSTRAAT 5, VEGHEL

Op mooie locatie, op steenworp afstand van het Centrum gelegen WOONHUIS met 
BERGING en zéér diepe tuin (31,5 m.). Gelegen op een ruim perceel (328 m2) en 
daardoor voorzien van een royale tuin met veel groen en uitzonderlijk veel privacy. De 
woning is onder andere voorzien van een ruime living op de begane grond, separate 
(dichte) keuken en 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping. Deze woning is in 
goede staat van onderhoud. Volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. 
Zowel de keuken als badkamer zijn vernieuwd in 2017. De hoofdslaapkamer is in 2021 
voorzien van een airco.



Algemene informatie Bijzonderheden

Bouwjaar: 1970
Perceeloppervlakte: 328 m²
Woonoppervlakte: 98 m²
Inhoud: 360 m³

- Goed onderhouden, nette woning; prachtige 
ligging!
- Diepe achtertuin, op het Zuidoosten met 
berging, tuinhuis, achterom en veel privacy
- CV ketel Nefit 2017



BEGANE GROND

Hal/ Entree met toegang tot woonkamer en trapopgang. 

Verder zijn het TOILET, de METERKAST en een TRAPKAST aan de hal gelegen. 


Ruime lichte WOONKAMER met grote raampartij aan de voor- en achterzijde, vinylvloer en 
mooie karakteristieke gashaard. 


Dichte, fraaie KEUKEN, geheel vernieuwd in 2017.









EERSTE VERDIEPING

Overloop met toegang tot de omliggende vertrekken en een opslagruimte 

(voorheen badkamer). 


3 SLAAPKAMERS; allen met grote raampartijen die voor veel lichtinval zorgen. 

De badkamer aan de voorzijde geeft toegang tot een opgeknapt balkon. Moderne 

BADKAMER is voorzien van inloopdouche, brede wastafel (met meubel) en toilet en heeft 
een luxe uitstraling. 









EXTERIEUR

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde van het perceel. De tuin aan de 
achterzijde is bereikbaar middels een achterom. De achtertuin is zéér ruim (31 m diep), 
biedt volledige privacy en is voorzien van een stenen berging en een houten tuinhuis. 









BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



Kadaster Jasmijnstraat 5, Veghel



Wonen in Veghel
Veghel is een plaats gelegen in de gemeente Meierijstad en telt ruim 37.000 inwoners. Als gemeente om in te 

wonen, werken, leven en te recreëren is Veghel in alle opzichten compleet. Er zijn in Veghel royale 

industrieterreinen (meer dan 500 ha), waarop menig bekend bedrijf is gevestigd. Denk hierbij o.a. aan Sligro, 

Jumbo, Mars en Vanderlande. Door zijn centrale ligging zijn steden als ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen 


en Helmond snel bereikbaar. Als woonplek heeft Veghel veel te bieden. Er is ruim geïnvesteerd in het (voortgezet) 

onderwijs, de gezondheidszorg, sport en recreatie, in een evenwichtige woningbouw en in het ontwikkelen en 

behouden van de natuur.



Algemene informatie

Wat houdt de meldingsplicht verkoper in?

De meldingsplicht verkoper houdt in dat verkoper gebreken die bij hem bekend zijn, direct moet melden aan een 
potentiële koper. Dit geldt niet voor de gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de 
rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. De potentiële koper wordt zo, voordat hij overgaat tot het 
kopen van een huis, op de hoogte gesteld van de onderhoudstoestand van de woning.





 Wat houdt de onderzoeksplicht koper in als je een huis koopt?


De verkoper heeft een meldingsplicht, dit houdt in dat alle bekende gebreken, zowel juridisch als bouwtechnisch, 
gemeld moeten worden aan een potentiële koper. De koper heeft ook een onderzoeksplicht. Wanneer een koper niet 
zeker is van de onderhoudstoestand van een woning, dan adviseren wij een bouwtechnische keuring te laten uit-
voeren. Voor juridische zaken, zoals bestemmingsplannen in de buurt, kan de koper de gemeente en het kadaster 
raadplegen. Ook kunnen kopers ervoor kiezen zelf een aankoopmakelaar in te schakelen om hun belangen te 
behartigen en te wijzen op alle relevante zaken.





 Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een 

bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. 
Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om 
teleurstelling te voorkomen.





 Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?


Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper 
waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers 
tegelijkertijd onderhandeld worden. Een makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de 
verkopende makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De 
makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.





 Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?


Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs 
gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus 
beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.





 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 heeft u als potentiële koper ook het 
recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een te-genbod doet, vervalt 
namelijk uw eerdere bod.





 Mag een makelaar 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. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de 
biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een 
gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of 
afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.





 Welke kosten vallen onder de ‘kosten koper’?


Als koper van een woning en dan met name van een bestaande woning, ziet u achter de vraagprijs meestal de 
afkorting ‘k.k.’ staan. Dit staat voor kosten koper. Dit houdt in dat u, naast de uiteindelijke koopsom, ook de 
bijkomende kosten moet betalen. U kunt er vanuit gaan dat deze kosten ongeveer 6% van de koopsom bedragen. De 
kosten die worden bedoeld als kosten koper aankoop huis zijn o.a.: 2% overdrachtsbelasting, notariskosten 
en kadastrale rechten.



Algemene informatie

Wat houdt een Bankgarantie / waarborgsom in?

De basis van alle koopcontracten is dat de koper aan de verkoper de koopprijs zal betalen. Op het niet nakomen van 
deze afspraak (met uitzondering van eventuele ontbindende voorwaarden) staat een boete van 10%. In verband 
daarmee is in de modelkoopovereenkomsten ook een artikel opgenomen dat gaat over de bankgarantie of de 
waarborgsom. De koper moet er voor zorgen dat een bankgarantie wordt afgegeven door een Nederlandse bank. De 
koper kan ook in plaats daarvan een bedrag overmaken naar de Derdengelden-rekening van de notaris. Deze garantie 
of dat bedrag is 10% van de koopprijs.





 Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende 
voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende Makelaar de afspraken vast in de 
koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.





 Wat houdt de ouderdomsclausule in?


Bij de verkoop van een oude woning, kan er bepaald worden om een ouderdomsclausule op te nemen in de 
koopovereenkomst. In de ouderdomsclausule staat dat de koper bekend is met de ouderdom van de woning en dat 
de gevolgen van verborgen gebreken die het gevolg zijn door deze ouderdom, voor risico van de koper komen. Deze 
clausule legt de verantwoordelijkheid bij de koper en vermeldt dat de verkoper niet instaat voor de kwaliteit van een 
aantal onderdelen van de woning.





 Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?


De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt 
ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper 
ter hand is gesteld.





 Aansprakelijkheid


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 indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem 
of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Aan de informatie op 
de website en de brochures welke worden getoond of verspreid, kunnen geen rechten worden ontleend. Het dient 
slechts tot aanvullende en vrijblijvende informatie.





 Advies aankoopmakelaar


Wij adviseren u een ‘eigen’ deskundige / aankoopmakelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. 
Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend 
makelaar en hiernaar zelfstandig onder-zoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, 
acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.



ZoDus Makelaars

Wie zijn huis verkoopt, wil op de eerste plaats de beste prijs. Daarnaast wil een verkoper dat de woning snel en
bovenal zorgeloos wordt verkocht. Bij ZoDus Makelaars gaan we altijd voor het beste resultaat. Onze full-service
dienstverlening en optimale kennis van de (lokale) markt leidt tot succesvolle transacties maar bovenal tot tevreden
kopers en verkopers. Onze integere en persoonlijke inzet staat garant voor een vertrouwde aanpak.




Dit vertrouwen wordt mede ondersteund door de bouwkundige keuring. Zo laten wij van ieder woonhuis dat wij
mogen verkopen door een extern bureau een bouwtechnische keuring uitvoeren. Zo heeft u als verkoper niet alleen
een compleet inzicht van de bouwkundige staat van de woning, er komen ook geen verrassingen achteraf of discussie
over geborgen gebreken.




Full service houdt ook in dat bijvoorbeeld de voorbereiding voor woningfotografie samen met een van de
medewerkers van ZoDus kan worden voorbereid. Deze komt bij u langs om tips en advies te geven over evt. het
verplaatsen van meubels, een muurtje texen of wat er uit het zicht moet worden gehaald om een woning
aantrekkelijker te maken voor de foto’s en bezichtigingen.




Uniek is ook ons bekende “Prestatie Contract”. De courtage die wij hanteren is niet gerelateerd aan de waarde van de
woning, maar aan de prestatie die wij leveren. Dat wil zeggen: als we de woning voor een goede prijs en binnen
afzienbare tijd verkopen dan worden we beter beloond dan wanneer de prijs tegenvalt of wanneer een woning langer
te koop staat dan verwacht. Wel zo eerlijk.




Naast onze diensten als verkoopmakelaar kunnen wij u ook begeleiden als aankoopmakelaar en begeleiden en
adviseren in het proces van het te huur aanbieden van een woning.




Snel, goed en zorgeloos verkopen, doe je met ZoDus Makelaars.



 Wiekslag 27, 5461 KC Veghel

T 088 330 1234| info@zodus.nl | www.zodus.nl

Kijk voor ons complete woningaanbod op www.zodus.nl


