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Deze	nostalgische	voormalige	pastorie	is	gelegen	aan	de	voet	van	de	dijk	naast	de	
hervormde	kerk	van	de	gemeente	Randwijk.	In	deze	woning	ervaart	u	het	verleden	van	
weleer.	Het	geheel	is	een	unieke	kans	om	te	mogen	wonen	in	deze	zeer	royale	woning	op	
een	ruim	perceel	van	ca.	1.890	m2.		
	
Indeling	begane	grond:	
Via	de	entree/vesDbule	komt	u	in	de	riante	hal	welke	betegeld	is	met	een	fraaie	
authenDeke	diagonale	zwart-wit	plavuizenvloer.		
De	hal	biedt	toegang	tot	de	woonkamer,	de	eetkamer,	de	achterhal,	de	keuken,	de	
garderobe,	het	toilet,	de	studeerkamer	en	de	trapopgang	naar	de	eerste	verdieping.	
	
Wanneer	u	via	de	vesDbule	de	hal	binnentreedt	treJ	u	aan	de	rechterkant	de	ruime	
woonkamer	aan.	De	woonkamer	heeJ	een	haardparDj,	uitgewerkte	inbouwkasten	met	glas	
in	lood	deuren,	hoge	ramen	en	een	in	stenen	opgetrokken	serre	met	tuindeuren	naar	het	
verhoogde	terras.	
Naast	de	woonkamer	bevindt	zich	de	eetkamer;	deze	kamer	is	via	de	centrale	hal	te	
bereiken.	Hier	is	de	mogelijkheid	om	een	(gas)haard	te	maken.	Door	de	grote	raamparDj	
aan	de	achterzijde	heeJ	u	een	fraai	uitzicht	in	de	tuin	en	via	de	tuindeuren	komt	u	op	het	
terras.	
Aan	de	overzijde	van	de	hal	bevindt	zich	de	keuken.	De	gesloten	keuken	is	in	hoekopstelling	
en	voorzien	van	gaskookplaat,	afzuigkap,	oven,	koelkast,	spoelbak	en	inbouwkast.		
Via	de	keuken	komt	u	in	de	bijkeuken.		
In	de	bijkeuken	is	er	een	uitstortgootsteen,	inbouwkasten	en	de	cv	installaDe,	deze	ruimte	
biedt	tevens	toegang	tot	de	kelder	en	de	overkapping	voor	de	berging	en	garage.	
Links	van	de	vesDbule	bevindt	zich	de	werkkamer.	
	
Eerste	verdieping:	
Via	de	fraaie	staDge	trap	komt	u	op	de	overloop.		
Op	deze	verdieping	bevinden	zich	3	grote	slaapkamers	(een	met	toegang	tot	het	dakterras)	
en	twee	kleinere	slaapkamers.	
De	badkamer	is	volledig	betegeld	en	heeJ	een	wastafel,	douche	en	een	ligbad.	Het	toilet	is	
apart	te	bereiken.	
	
Tweede	verdieping:	
Via	een	vaste	trap	komt	u	op	de	tweede	verdieping.	
Bij	een	grote	woning	hoort	natuurlijk	ook	een	grote	zolder,	deze	zolder	is	opgedeeld	in	3	
ruime	kamers	waarvan	twee	voorzien	zijn	van	een	Velux	dakvenster.		
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Exterieur:	
Om	de	woning	ligt	een	heerlijke	diepe	tuin	met	garage	en	berging	en	voldoende	
parkeergelegenheid	op	eigen	terrein.	De	achtertuin	ligt	op	het	zuidoosten	en	biedt	
voldoende	privacy.	
(Wanneer	u	voor	de	woning	staat	ziet	u	aan	de	rechterkant	een	groot	gazon,	dit	gazon	
behoort	grotendeels	bij	de	tuin	van	de	kerk.)	
	
Algemeen:		
• De	woning	is	rond	1950	in	spouwmuren	gebouwd.	
• Het	dak	van	de	woning	is	recentelijk	geheel	vernieuwd	en	voorzien	van	nieuwe	pannen.	
• IsolaDe:	Het	dak,	de	spouwmuren	en	de	kruipruimte	zijn	geïsoleerd	en	bijna	alle	ramen	zijn	
voorzien	van	dubbelglas.	
• De	woning	kent	veel	authenDeke	details	denk	hierbij	aan	de	brievenbus	welke	te	openen	is	
vanuit	de	studeerkamer,	het	prachDge	ronde	glas	in	lood	raam	in	de	eetkamer,	het	glas	in	
lood	raam	in	de	hal,	paneeldeuren,	lambrisering	en	gestucte	togen,	de	was-meubels	op	
iedere	slaapkamer	uit	1950	en	buiten	het	fraaie	metselwerk.		
• Aanvaarding	in	overleg.	

	Vraagprijs	€	639.000,--	kosten	koper	
	
Aanvullende	informaJe	
Deze	woning	is	eigendom	van	de	Hervormde	Gemeente	Randwijk.	In	hun	kerkbode	hebben	
zij	deze	woning	aangeboden	aan	de	lezers	waarbij	de	leden	van	de	Hervormde	Gemeente	
Randwijk	voorrang	hebben	bij	verkoop.	
		
De	uiteindelijke	gunning	is	voorbehouden	aan	de	kerkenraad	van	de	hervormde	Gemeente	
Randwijk,	en	onder	voorbehoud	van	goedkeuring	door	het	Classicale	College	voor	
Behandeling	van	Beheerszaken	van	de	Protestante	Kerk	voor	de	provincie	
	
Bestemming	
De	gemeente	Overbetuwe	heeJ	op	21	augustus	2019	een	omgevingsvergunning	verleend	
om	de	bestemming	Maatschappelijk	te	wijzigen	in	Wonen.	
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AsbesJnventarisaJe			
Van	de	woning	is	een	asbesDnventarisaDerapport	opgesteld,	d.d.	20-06-2019,	
rapportnummer	2019AO140	door	Midden	Nederland	Milieu.	Het	volgende	is	asbest	(-
verdacht)	materiaal:	ontluchDngsbuis	op	1e	verdieping	van	de	woning	(0.8	meter)	en	
golfplaat	(10	m2)	als	dakbedekking	van	het	schuurtje.	Een	kopie	van	deze	rapportage	is	op	te	
vragen	via	ons	kantoor.	
		
Bodemonderzoek		
Er	is	een	verkennend	bodemonderzoek	uitgevoerd	van	het	perceel.	De	resultaten	zijn	
opgenomen	in	rapportage	C	19-268-O,	d.d.	15-07-2019.	De	voorlopige	conclusie	is	dat	er	
slechts	een	maDge	verontreiniging	van	lood	en	PAK	aanwezig	is.	Een	nader	onderzoek	is	
daarom	wenselijk.	Er	wordt	niet	verwacht	dat	er	sprake	is	van	ernsDge	
bodemverontreiniging.	Het	onderzoeksbureau	geeJ	aan	dat	de	locaDe	op	basis	van	de	
onderzoeksresultaten	geschikt	geacht	kan	worden	voor	de	huidige	bestemming	(wonen	en	
tuin).	
Een	kopie	van	de	rapportage	is	op	te	vragen	via	ons	kantoor.		
		
Kadaster	
Het	perceel	dient	nog	kadastraal	te	worden	uitgemeten.	Op	bijgevoegde	situaDeschets	is	te	
zien	hoe	de	nieuw	te	vormen	grenzen	zullen	gaan	lopen.	De	totale	perceeloppervlakte	zal	na	
uitmeDng	ca.	1.890	m2	bedragen.	Groter	of	kleiner	uitvallen	van	de	perceeloppervlakte	zal	
niet	verrekend	worden.	De	kosten	van	de	uitmeDng	zijn	voor	rekening	van	koper.		
		
Clausules	koopovereenkomst	
• In	de	koopovereenkomst	zal	een	niet-bewoningsclausule	opgenomen	worden.	Dit	houdt	in	
dat	de	verkoper	de	woning	nooit	zelf	heeJ	bewoond	en	daarom	niet	alle	feitelijke	details	aan	
een	toekomsDge	koper	kan	mededelen.	Het	is	raadzaam	om	verder	(bouwtechnisch-)	
onderzoek	te	laten	verrichten	in	opdracht	van	koper.		
• In	de	koopovereenkomst	zal	een	ouderdomsclausule	worden	opgenomen.	Dit	betekent	dat	
de	eisen	die	aan	de	bouwkwaliteit	gesteld	mogen	worden	aanzienlijk	lager	liggen	dan	bij	
nieuwe	woningen.	
• Daar	de	woning	gelegen	is	naast	de	kerk	waar	op	zondagen,	christelijke	feestdagen,		en	
eventueel	door	de	weeks	erediensten	gehouden	worden;		de	kerkenraad	gaat		er	vanuit	dat	
de	koper	hier	rekening	mee	zal	houden	en	geen	(geluid)overlast	zal	veroorzaken	die	de	
dienst(en)	kan	verstoren.	
	
Dit	object	is	in	verkoop	in	samenwerking	met	KKG	beheer	vastgoed	
Contact	persoon:	Luuk	ten	Hooven.	Telefoonnummer	06-51341200.	
Adres	Koningin	Wilhelminalaan	23,	3818	HN	Amersfoort	
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•  Bouwaard	
	
	
•  Inhoud	

•  Woonoppervlak	
	
•  Kadastrale	

aanduiding	

•  BezichJging	

	
•  Financiering	

	
•  Voorbehoud	

De	 woning	 is	 in	 spouwmuur	 gebouwd,	 voorzien	 van	
zadeldak	met	pannen	gedekt.		
	
Ca.	1012	m³	
	
Ca.	273	m²	
	
Gemeente	Randwijk,	secDe	C,	nummer	1722	gedeeltelijk		
	
	
Uitsluitend	na	afspraak	via	ons	kantoor	te	Opheusden,	tel.		
0488–442906	of	 via	KKG	beheer	 vastgoed,	dhr.	 Luuk	 ten	
Hooven,	tel.	06-51341200		
	
Indien	een	hypothecaire	lening	gewenst	is		
kunnen	wij	u	alle	informaDe	geven	over	de	
hypotheekmogelijkheden.	
	
	
Deze	informaDe	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	 indicaDef.	De	
MeeDnstrucDe	 is	 gebaseerd	 op	 de	 NEN2580.	 De	
MeeDnstrucDe	 is	 bedoeld	 om	 een	 meer	 eenduidige	
manier	van	meten	toe	te	passen	voor	het	geven	van	een	
indicaDe	 van	 de	 gebruiksoppervlakte.	 De	 MeeDnstrucDe	
sluit	verschillen	in	meetuitkomsten	niet	volledig	uit,	door	
bijvoorbeeld	 interpretaDeverschillen,	 afrondingen	 of	
beperkingen	bij	het	uitvoeren	van	de	meDng.	
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HARTELIJK	WELKOM!	
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AuthenDeke	details	zoals	de	glas	in	loodramen,	
de	nostalgische	brievenbus	van	70	jaar	oud	etc.	
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Het	uitzicht	vanaf	de	eerste	verdieping	
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Plattegrond begane grond  
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Plattegrond eerste verdieping 
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Plattegrond tweede verdieping 



Dijkstraat 3 te 
Randwijk 

16 



17 Dijkstraat	3	te	Randwijk	



18 

De 11 meest gestelde vragen  
over het kopen en verkopen van een huis 
 
Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het 
contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een 
huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u 
op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de 10 meest 
gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen. 
 
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.  
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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.  
 
9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die 
belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u 
serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling 
voorkomen. 
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10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een 
woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de 
leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper 
rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. 
Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de 
kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de 
verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een 
makelaar van de NVM in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar 
komt wel voor rekening van de koper. 
 
11. Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening 
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’. 
 
 
Meer informatie? 
Kijk eens op onze site www.nvm.nl of loop binnen bij een NVM-makelaar in de buurt. Hij neemt 
graag de tijd voor u. 
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