
 

 

Vodoz Makelaardij 

Op het juiste adres  
met uw adres! 

Van Echtenskanaal NZ 34  te Klazienaveen 

 



 

Vodoz Makelaardij   Brugstraat 156, 7891AV Klazienaveen | 0591-317681 

Kenmerken 

Maak kennis met de kenmerken 

van de woning. Heeft u vragen 

over de kenmerken, wilt u een  

bezichtiging aanvragen of meer 

informatie ontvangen? Neem dan 

contact met ons op. 

 

Deze informatie is door ons met de nodige 

zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt 

echter geen enkele aansprakelijkheid aan-

vaard voor enige onvolledigheid, onjuist-

heid of dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn in-

dicatief. Van toepassing zijn de VBO voor-

waarden. 

 

 

       Soort  

        Type  

  Slaapkamers  

Gebruiksoppervlakte 

Perceeloppervlakte 

Inhoud 

Bouwjaar 

Tuin 

Bergruimte 

 

Verwarming 

Isolatie 

Eengezinswoning 

2 onder 1 kap 

3 

105m2  

312 m2 

559 m3 

1963 

voor, 

Aangebouwde 

garage. 

C.v. ketel (2014) 

dubbel glas, vloer 

isolatie keuken 
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Twee onder een kap woning  
nabij centrum van Klazienaveen  

- Vodoz makelaardij presenteert - 

Moderne 2- onder 1 kapwoning aan de rand van 

het centrum van Klazienaveen. Op een prachtige 

locatie aan het van Echtenskanaal. De woning 

beschikt over een grote aanbouw waarin zich een  

ruime keuken, een berging en een ruime badka-

mer bevinden.  

Tevens heeft de woning een aangebouwde gara-

ge/schuurruimte. 

Heeft deze woning uw interesse gewekt? Neem 

dan nu contact op met Vodoz makelaardij voor 

het maken van een afspraak.  

 

 

Bijzonderheden 

 Bouwjaar 1963 

 Houten kozijnen met dubbele beglazing. 

 Vloerverwarming in de keuken. Tevens is de 

vloer geïsoleerd. 

 Moderne inbouwkeuken 

 Dakbedekking op platte daken in 2019 ver-

nieuwd. 

 CV ketel intergas HR Eco van 2014 

 De woning is voorzien van rolluiken 

(uitgezonderd de voorzijde op de eerste ver-

dieping). 

 Prachtige ligging aan het Van Echtenskanaal. 
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Begane grond 

 

U komt binnen in de hal/entree. Deze biedt toe-

gang tot het toilet (hangtoilet), de meterkast, de 

trapopgang en de trapkast.  

Vervolgens loopt u door naar de ruime woonka-

mer met veel licht inval. In de woonkamer is een 

gashaard gesitueerd.  

Vanuit de woonkamer komt u in de woonkeuken. 

Deze is voorzien van een moderne inbouwkeuken 

voorzien van een oven, combi magnetron, vaat-

wasser, keramische kookplaat en een koel-vries 

combinatie. De keuken beschikt over vloerver-

warming.  
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Vanuit de keuken komt u in de achterhal. 

Hier bevinden zich de witgoed aansluitin-

gen en de cv-ketel. Vervolgens komt u in de 

ruime badkamer met groot dakraam. De 

badkamer beschikt over een ligbad, dou-

checabine en een vaste wastafel. 
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Eerste verdieping 

 

Op de overloop is een grote kas-

tenwand gecreëerd. De overloop 

biedt toegang tot 3 slaapkamers.  

De zolderruimte is via een vlizotrap te 

bereiken.  
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Tuin 

In de tuin is een grote aangebouw-

de garage/schuurruimte aanwezig. 

Tevens bevindt zich hier een grote 

carport.  
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Plattegrond : begane grond 
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Plattegrond: 1e verdieping 
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Wonen in  

Klazienaveen 
De woning heeft een fantastische ligging!  

Binnen 5 minuutjes lopen staat u bij de eerste 

winkels in het centrum van Klazienaveen, maar 

toch heeft uw woning een rustige ligging. 

 

Op loopafstand van uw woning vindt u veel 

voorzieningen, zoals maar liefst 5  

supermarkten. Ook vindt u hier een groot  

aanbod met winkels, waaronder veel landelijke 

ketens (Hema, Xenos, Action, Kruidvat,  

Blokker, etc.), openbaar vervoer, scholen (basis

– en voortgezet onderwijs) en diverse sportver-

enigingen (handbal, voetbal, volleybal,  

zwemmen, fietscross, etc.).  

Het centrum van Emmen, dat een regionale 

functie heeft, is in 10 autominuten te bereiken. 

Hier vindt u onder andere een groot aanbod met 

winkels, een ziekenhuis en treinstation. 

Binnen 5 minuten bereikt u ook de oprit tot snel-

weg A37. Deze geeft een snelle verbinding met 

onder andere Zwolle (binnen een uurtje). Ook 

Duitsland bereikt u binnen 10 minuutjes.  

In de direct omgeving van de woning is veel 

groen te vinden. Zo is natuurgebied  

‘het Bargerveen’ te vinden op 10 minuten 

fietsafstand.  

Kortom Genoeg te beleven! 

Kadastraal Perceel 

 

De woning staat op een perceel van 

maar 312groot. 

In de tuin bevindt zich een grote aan-

gebouwde stenen garage/schuur. 

Het perceel grenst aan 3 zijden aan 

naastgelegen percelen en aan de voor-

zijde aan de openbare weg.  

Het perceel is afgescheiden door schut-

tingen. 
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Welkom bij Vodoz Makelaardij 

Vodoz Makelaardij is een jong makelaarskantoor 

dat gevestigd is in Klazienaveen en Coevorden.  

Vodoz staat voor Verlengde Oosterdiep  

Oostzijde en dat is de naam van de straat waar 

oprichter Joerik Grummel is geboren. Samen met 

partner Ronald van Veen verricht hij bij Vodoz 

Makelaardij  de aankoop van uw toekomstige 

woning en verkoop of verhuur van uw huidige 

huis.  

Daarnaast is Vodoz ook gespecialiseerd in het 

taxeren van gebouwen.  

De deur van ons makkelijk te bereiken kantoor in 

Klazienaveen staat bijna ieder moment van de 

werkweek open voor een kopje koffie.  

Sinds mei 2014 zijn we te vinden in ons nieuwe 

kantoorpand aan de Brugstraat 156 in  

Klazienaveen.  

Het karakteristieke hoekpand staat op een  

geweldige zicht- en hoeklocatie op een  

steenworp afstand van het winkelgebied aan de 

zeer drukke verbindingsweg naar Emmen.  

Hierdoor is Vodoz volop in het straatbeeld  

aanwezig!  

 

 

Verkoop Makelaardij 

Het verkopen van uw woning is een grote stap. 

U heeft hier goed over nagedacht en wil dan ook 

de beste adviezen bij verkoop. Onze makelaars 

begeleiden u graag tijdens het gehele 

verkooptraject van uw woning.  

Een goede verkoop begint met goed advies.  

Onze makelaars komen graag vrijblijvend bij u 

langs om de waarde van uw woning te bepalen 

en uitleg te geven over onze werkwijze. Zodra 

de woning bij ons in verkoop komt, zorgen wij 

voor een professionele opname van uw woning 

Wij komen bij u langs om foto’s van de woning 

te nemen en zullen direct de woning inmeten. 

Wanneer wij de verkooptekst en foto’s hebben 

geselecteerd zullen wij deze aan u voorleggen. U 

geeft uiteindelijk aan welke foto’s en welke tekst 

geplaatst kan worden op onze website en social 

media. (vodoz.nl, funda.nl, huislijn.nl, etc.  

Facebook en instagram) 

Zodra er een geïnteresseerde koper in beeld 

komt zorgen wij voor de bezichtigingen, de  

onderhandeling, maken wij een koopovereen-

komst en gaan mee naar het transport bij de  

notaris. 



 

Vodoz Makelaardij   Brugstraat 156, 7891AV Klazienaveen | 0591-317681 

Aankoop Makelaardij 

Naast het verkopen van uw woning kunt u 

bij ons ook terecht voor een aankoop. Onze 

makelaars begeleiden u graag bij de  

aankoop van een nieuwe woning. 

 

Graag kijken wij met u mee naar de woning 

die bij uw wensen past, zowel in ons eigen 

systeem als bij collega-makelaars. Is er een 

woning die bij uw wensen past, dan gaan 

wij graag met u mee om de woning te  

bezichtigen. Als aankoop makelaar regelen 

wij voor u ook de onderhandeling. Zo  

kunnen wij er voor zorgen dat u uw  

droomhuis voor de beste prijs kunt kopen. 

Taxeren 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop  van 

een huis een nauwkeurig taxatierapport van de 

woning. De makelaars van Vodoz Makelaardij 

zijn gecertificeerde taxateurs en bieden u een 

uitgebreid rapport tegen een scherp tarief. 

Het rapport wordt onder andere voorzien van 

foto’s van het object, bodem gegevens en de  

kadastrale gegevens.  



 

 

Maak kennis met de meest gestelde  

vragen bij het aankopen van een  

woning. 

 

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. 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 VBO-makelaar moet dit wel 

duidelijk melden. Vaak zal de verkopende 

VBO-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 VBO-makelaar doet geen  

mededelingen over de hoogte van de bieding. 

 

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. 

 

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. 

 

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. U krijgt als koper niet  

automatisch een ontbindende voorwaarde. 

Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende  

voorwaarde voor financiering, dan moet u 

dit melden bij het uitbrengen van uw bod. 

Het is dan ook belangrijk dat de partijen het 

eens zijn over de aanvullende afspraken en  

ontbindende voorwaarden, voordat de koop-

akte wordt opgemaakt. Zodra beide partijen 

de koopakte hebben ondertekend en de  

koper een afschrift van de 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. 

 

Mag een makelaar van de VBO tijdens 

de onderhandeling het systeem van ver-

koop 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 inschrijvings-

procedure. Hierbij hebben alle bieders een 

gelijke kans om het hoogste  bod uit te  

brengen. 

 



 

 

Alvorens het systeem te wijzigen, dient de ma-

kelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toe-

zeggingen na te komen. 

 

Mag een makelaar van VBO een belache-

lijk hoge prijs vragen voor een woning? 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn VBO-

makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. 

De koper kan onderhandelen over de prijs, 

maar de verkoper beslist. 

 

Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de 

keuze om door een eenzijdige verklaring geen 

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 ge-

bruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 

toezeggingen die een verkopende makelaar 

kan doen aan een belangstellende koper tijdens 

het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging 

kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstel-

lende koper een paar dagen de tijd krijgt om na 

te denken over een bod. De makelaar van de 

VBO 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 financie-

ring of in de gebruiksmogelijkheden van de 

woning. Een optie kunt u niet eisen; de verko-

per en de verkopende VBO-makelaar beslissen 

zelf of er in een onderhandelingsproces bepaal-

de toezeggingen worden gedaan. 

 

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten 

koper’? 

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die 

de overheid koppelt aan de overdracht van de 

woning. 

Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de no-

tariskosten voor het opmaken van de leve-

ringsakte 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 par-

tij een makelaar ingeschakeld om de woning 

te verkopen, dan komen de kosten hiervan 

voor zijn rekening. De verkopende makelaar 

is immers belangenbehartiger van de verko-

per en niet van u als koper. Om deze reden is 

het doorgaans ook verstandig om zelf een 

makelaar van de VBO in te schakelen. De 

makelaarscourtage van de aankopende ma-

kelaar komen wel voor uw rekening. 

Heeft u meer andere 

vragen die te maken  

hebben met de  

aan– en/of verkoop van 

uw woning?  

Neem dan geheel  

vrijblijvend contact op 

met ons kantoor. 

Wij helpen u graag! 



 

 

Vestiging Klazienaveen 

Brugstraat 156 

7891 AV Klazienaveen 

T. 0591-317681 

E. info@vodoz.nl 

W. www.vodoz..nl 

Vestiging Ane 

Berkterondweg 3a 

7784DG Ane 

T. 0591-317681 

E. info@vodoz.nl 

W. www.vodoz..nl 

Vodoz Makelaardij 


