EsRijck (Bouwnummer 3), 8386 XB Doldersum
Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Wolvegasterweg 2 a
8421 PB, Oldeberkoop
0516 - 76 40 00
www.snoekmakelaars.nl

Omschrijving
Exclusief wonen in Nationaal Park "Het Drents Friese Wold". Aan de rand van Doldersum wordt een
uniek woonplan gerealiseerd: EsRijck. Dit bijzondere plan biedt ruimte aan vier unieke bouwkavels.
Daarmee is EsRijck een buitenkans voor iedereen die op zoek is naar een plek midden in de prachtige
Drentse natuur!
Drie bouwpercelen worden momenteel al bebouwd, maar het vierde bouwperceel is nu in verkoop
genomen. Een buitenkans om alsnog het laatste perceel in dit unieke project te bemachtigen. Deze laatste
kavel is ruimtelijk in het landschap ingebed waarbij het bouwvlak zo gesitueerd is dat deze uitzicht biedt,
zonder dat daarbij de privacy in het gedrang komt.
Eigenschappen kavel 3:
• Kaveloppervlakte ca. 2.048 m²
• Bouwvlak: breedte 14 m x lengte 28 m (392 m²)
• Maximaal te bebouwen oppervlak woning: 250 m²
• Wonen en werken aan huis is mogelijk
U mag binnen de regels van het beeldkwaliteitsplan uw woning geheel naar eigen wens vormgeven en zelf
voor de realisatie van uw woning zorgdragen. Voor de beeldkwaliteit en architectuur gelden daarbij wel
spelregels om de samenhang in uitstraling te waarborgen: eenvoudige hoofdvormen van de bouwmassa’s,
gebruik van natuurlijke tinten- en bouwmaterialen en eigentijdse niet historiserende maar zeker geen
schreeuwerige architectuur zijn hiervan een paar voorbeelden.
Op korte afstand van Doldersum liggen de kernen Vledder en Diever. De omringende dorpen zijn zowel
met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Drenthe kent geen files en dus kunt u in
alle rust 's ochtends naar het werk rijden. Doldersum ligt op vijftien autominuten rijden van de snelweg
(A32) die de plaatst verbindt met Zwolle, Meppel, Steenwijk Heerenveen en Leeuwarden. Zo rijdt u
bijvoorbeeld in ruim een half uur naar Heerenveen, Zwolle of Assen.
Doldersum ligt midden in het Nationale Park van Drenthe, één van de grootste natuurgebieden van
Nederland. Het bijzondere gebied bestaat uit bos, zacht glooiende heidevelden, stuifzand en
beekdalgraslanden. Het Nationale Park van Drenthe is zelfs het best bewaarde esdorpenlandschap van
West Europa. De schilderachtige dorpen met hun Saksische boerderijen en vele karakteristieke houtwallen
vervolmaken dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap.

Kadaster
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Wonen in het Nationaal Park (Bouwnummer 3)
8386 XB Doldersum
Vledder
G / 906
2.040 m2
Volle eigendom

Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Perceel oppervlakte
Ligging
Tuin
Garage

: € 179.500,00 k.k.
: Bouwgrond
: 2.040 m2
: Aan bosrand, in bosrijke omgeving
: Geen tuin
: Geen garage
:

Locatie
Wonen in het Nationaal Park (Bouwnummer 3)
8386 XB DOLDERSUM

Hieronder treft u de standaard hoofdlijnen van de verkoopprocedure die door
ons kantoor gehanteerd wordt.
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.
2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle overige
voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden opgemaakt conform het NVM-model. Indien gewenst
sturen wij u vóór de onderhandeling een blanco concept koopovereenkomst toe.
3. Indien door koper een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt geaccepteerd,
geldt dit voor een periode van circa 5 weken, tenzij tijdens de onderhandelingen anders wordt
afgesproken.
4. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en
onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende en lijdende
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
Baten en lasten worden door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.
5. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door koper
binnen zes weken na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom gestort bij de notaris ten
bedrage van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie
stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde
bankinstelling.
6. De bijgevoegde plattegronden zijn slechts indicatief en dienen om u een globaal beeld van het
onroerend goed te verschaffen.
7. Het risico ten aanzien van eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt - al dan niet na een
uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek - met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht
voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.
8. Het risico ten aanzien van de eventuele aanwezigheid van asbest in of om het verkochte komt - al dan
niet na een uitgevoerde asbestinventarisatie – met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor
rekening en risico van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.
9. Er kan sprake zijn van onroerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen overeenstemming
bereiken over de splitsing van de koopsom.
10. Via onze website snoekmakelaars.nl kunt u onder het menu 'Documenten' interessante bescheiden
downloaden die een groot deel van uw eventuele bijkomende vragen omtrent de verkoopprocedure en de
werkwijze van SNOEK makelaars kunnen beantwoorden. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan
vernemen wij die graag van u.
N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn. Al naar gelang de situatie vereist,
kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig zijn genoemde hoofdlijnen
nader uit te werken in de koopovereenkomst.
SNOEK makelaars is bij het samenstellen van deze brochure nauwkeurig te werk gegaan. Aan onjuistheden
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.

