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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1965

Soort: eengezinswoning

Kamers: 4

Inhoud: 528 m³

Woonoppervlakte: 68 m²

Perceeloppervlakte: 6350 m²

Overige inpandige ruimte: 74 m²

Verwarming: c.v.-ketel

Energielabel: F



Omschrijving
Wonen op deze prachtige plek geeft je elke dag weer dat gevoel van uniek wonen. De
ligging in het Essenlandschap met zijn beekdalen en het nabij gelegen
Noordlaarderbos zorgen voor het altijd blijvende en uitzonderlijke woongenot. Naast
de mooie omliggende natuurgebieden en het magnifieke uitzicht heeft deze locatie
ook nabijgelegen voorzieningen te bieden. Zo vinden we op korte afstand het
dorpscentrum van Zuidlaren. In dit gezellige dorp vind je een breed winkelaanbod
maar ook diverse scholen, kinderopvang en sportfaciliteiten. Ook de uitvalswegen en
het openbaar vervoer zijn vanaf de Tolhuisweg goed geregeld.

Het royale perceel van 6350 m² is bebouwd met eenvoudige woning die plaats mag
maken voor een nieuw te bouwen object. Deze uitzonderlijk mooie locatie is derhalve
zeer geschikt om je eigen 'droomhuis' te realiseren. Bij het verwezenlijken van jouw
droomhuis biedt het perceel en de bouwregels diverse mogelijkheden. Je eigen 'bed en
breakfast' behoort hier bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over
de mogelijkheden hebben we de richtlijnen en bouwregels in de brochure bijgevoegd.

Het huidige huis verdient in deze presentatietekst echter ook zijn welverdiende
aandacht. Het is eenvoudig maar degelijk gebouwd en gezellig ingedeelde woning. En
omdat het een goed gebouwd huis is, is het upgraden van de bestaande bebouwing
ook zeer zeker een mogelijkheid. 






De indeling van het huis is als volgt:




Begane grond: 


Op de begane grond vinden we een hal/entree met meterkast, een woonkamer welke
aan de straatzijde is gelegen met aangrenzend een eenvoudig ingerichte keuken. De
slaapkamer op de begane grond heeft aansluitend een eenvoudige doucheruimte.
Vanuit de bijkeuken is de 'deel' bereikbaar, daar vinden we ook de toiletruimte. De deel
heeft een brede garagedeur en een loopdeur met toegang naar de achterkant van het
perceel.
 



Verdieping:

Overloop met vaste kasten en 2 slaapkamers beide met een wastafel en eveneens
beide voorzien van een vaste kast.










Kenmerken:


• Woonoppervlakte:                             68 m²

• Overige inpandige ruimte (schuur): 74 m²

• Inhoud:                                                528 m³

• Perceeloppervlakte:                          6350 m²

• Bouwjaar:                                            1965

• Energielabel:                                       F











Omschrijving
ruimte;

• Voorzieningen binnen handbereik;




Verder van belang om te weten;

• Asbestplaten verwerkt in de stookruimte;

• Riolering middels een IBA systeem;

• CV ketel van het bouwjaar 2008;

• Elektrische installatie is verouderd en v.v. 5 groepen en aardlekschakelaar.





































Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart





f. het hoofdgebouw moet zijn voorzien van een kap, waarvan de helling minimaal 30 graden en 
maximaal 60 graden dient te bedragen; 

g. aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen danwel aan het bepaalde voor 
bijgebouwen en overkappingen (27.2.3). 

 27.2.3 Bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied gebouwd; 
b. de afstand van de dichtstbijzijnde gevel van een bijgebouw of overkapping tot het 

hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 25 m; 
c. in afwijking van het gestelde onder a mag worden gebouwd buiten het achtererfgebied als het 

gaat om vervanging van een bestaand bijgebouw of overkapping dat buiten het 
achtererfgebied is gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte niet toeneemt; 

d. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze 
meer bedraagt. In het geval dat een bouwwerk plat wordt afgedekt, bedraagt de bouwhoogte 
ten hoogste 3,5 m; 

e. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel de bestaande goothoogte indien deze 
meer bedraagt; 

f. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen, inclusief de oppervlakte van 
aan- en uitbouwen, die niet voldoen aan de eisen van het hoofdgebouw, bedraagt niet meer 
dan: 

1. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk is aan 900 m2: 175 m2; 
2. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 900 m2: 175 m2, vermeerderd met 10% van 

het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 900 m2, tot een maximum van in totaal 
225 m2. 

  

27.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijn 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de 
volgende regels: 

a. omheiningen ten behoeve van paardenbakken zijn niet toegestaan, anders dan conform de 
bestaande situatie; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m voor de voorgevel 
van het hoofdgebouw en daarachter ten hoogste 2 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, 
bedraagt ten hoogste 3 m. 

  

  

Het overige deel van het perceel heeft een agrarische bestemming en hierop kan niet gebouwd 
worden ten dienste van de woonbestemming. Hieronder vindt u een uitsnede van het 
bestemmingsplan. 

 



     44 

    
 
  

ESSENLANDSCHAP 
 

GEBIEDSBESCHRIJVING EN WAARDEBEPALING 
Het buitengebied van de gemeente Tynaarlo kan onderverdeeld worden in essenlandschap, 
ontginningslandschap en beekdalen en oeverlandschap. Met betrekking tot verschillen in de bebouwing is dit 
een goed bruikbare indeling. Het essenlandschap strekt zich vanaf de Hondsrug uit naar het westen over het 
noordelijke gedeelte van het Drentse plateau. Het gebied wordt onderbroken en doorsneden door beekdalen, 
veldontginningen, dorpen, gehuchten en wegen die aanleiding gaven tot lintbebouwing. Het verschil met het 
gebied  
Esdorpen en Esgehuchten is de dominante functie van het landschap. Bebouwing vervult hierin een  
beeldondersteunende rol.  
 
Over het algemeen bestaat de bebouwing uit boerderijen. De hoofdgebouwen zijn voorzien van een forse kap 
en zijn opgemetseld van bruin- tot roodachtige baksteen. Oorspronkelijk waren de meeste boerderijen met riet 
gedekt. De hiervoor benodigde dakhelling bepaalt mede de hoofdvorm van de gebouwen. Het woongedeelte 
van de boerderij werd dikwijls van een pannendak voorzien. Nieuwbouw en modernisering van de agrarische 
bedrijven bracht vooral voor de bedrijfsgebouwen nieuwe vormen en bouwmaterialen zoals gecoate 
gevelbeplatingen en golfplaten als dakbedekking. Met een passende kleurkeuze en een goede integratie in het  
bebouwde erf van het betreffende agrarische bedrijf, blijft ook met deze gebouwen de dominante functie van 
het landschap gehandhaafd. Gebouwen en gebouwencomplexen die niet meer agrarisch gebruikt worden 
moeten, voor het behoud van het landschapsbeeld, uitstralen dat ligging en hoofdvorm door de oorspronkelijke 
functie bepaald zijn. In het provinciaal omgevingsplan is behoud en herstel van landschappelijke kwaliteiten 
grondslag voor het omgevingsbeleid dat gedefinieerd wordt als “benadering die ontwikkelingsgericht is,  
rekening houdend met het grotere geheel en oog heeft voor details”. In bestemmingsplannen wordt deze 
doelstelling vorm gegeven door slechts incidenteel nieuwbouw mogelijk te maken en in beperkte mate 
uitbreiding van bestaande bebouwing toe te staan. 
 
BELEID EN ONTWIKKELING 
Het beleid is er op gericht het landschapsbeeld te handhaven en de bebouwing te beperken. 
 
WELSTANDSNIVEAU  
Normaal 
 
BEELDBEPALEND EN KARAKTERISTIEK 
Objecten die (bijvoorbeeld op de plankaart) zijn aangewezen als beeldbepalend of karakteristiek, moeten 
worden getoetst aan welstandsgebied 23 (beeldbepalende en karakteristieke panden). De voorwaarden die 
hieronder worden gegeven zijn voor deze objecten dus niet van toepassing. 
 
WELSTANDSCRITERIA 
 
Ligging 
� Bestaande oriëntatie bebouwing handhaven 
� Nieuwe bebouwing, indien niet aan een rooilijn gebonden, in overeenstemming met plaatsing van bestaande 

bebouwing (tenzij conflicterend met omliggende bebouwing) 
� Bijgebouwen ondergeschikt in positie maar als onderdeel van een cluster van gebouwen  
 
Massa en vorm  
� De hoofdvorm van bestaande bebouwing is te handhaven. 
� Nieuwe bebouwing met een dominerende, eenvoudige hoofdvorm 
� Kap is dominant in het beeld 
� Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm 
� Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa 
 
Gevelopbouw  
� In overeenstemming met  de kenmerken van de bestaande bebouwing  
� Gesloten, verticaal gelede gevelopbouw 
� Doorbrekingen van dakvlakken ondergeschikt aan het karakter van gesloten dakvlakken 
Detaillering  

GEBIED 

15 
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� Bestaande detailleringen handhaven 
� Eenvoudige, materiaalgerichte detaillering 
 
Materiaal en kleurgebruik 
� Gevelmetselwerk van baksteen in aardgebonden kleur (bruin- en roodachtig) eventueel in combinatie met 

donkere houten geveldelen 
� Houten gevels in donkere kleur 
� Voor agrarische bedrijfsgebouwen (stallen, schuren) zijn donker gecoate, metalen gevelbeplatingen 

toegestaan 
� Dakbedekking van bedrijfsgebouwen in donkere kleur, b.v. antracietkleurig 
� Bij bestaande bebouwing soort dakbedekking handhaven, nieuwbouw met pannen in donkere kleur, indien 

geglazuurd: mat 
� Indien dakpannen in de directe omgeving van het bouwplan niet aan de vorige voorwaarden voldoen, is het 

mogelijk de dakpannen te laten aansluiten bij de pannen in de directe omgeving om de eenheid te 
versterken. 

� Materiaal en kleuren van bijgebouwen onopvallend maar in overeenstemming met het hoofdgebouw  
 
Nieuwbouw 
Bij (vervangende) nieuwbouw is het mogelijk om los van bovenstaande voorwaarden ook nieuwe materialen, 
kleuren, detailleringen en dergelijke toe te passen, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan het karakter 
en de uitstraling van de directe omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving mag hierdoor niet 
worden aangetast. Een stedenbouwkundig plan geeft in deze gevallen de onderbouwing voor de veranderingen 
en de nieuwe relatie ten opzichte van de traditionele bebouwing. Hierbij wordt, indien van toepassing, ook 
aandacht besteed aan grotere en/of dichtere bebouwing en wijziging van de situering of oriëntatie. 
 
 
 
 

 



































Veel gestelde vragen
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 aangeef 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 dat 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 niet automatisch een
ontbindende voorwaarde. Wilt u als koper bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de
financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het
eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt
opgemaakt. Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend is de koopovereenkomst gesloten.
De koper ontvangt dan een afschrift van deze akte. Vanaf dat moment 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.

 



Veel gestelde vragen
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. Hij heeft wel de
plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is.
Dat kan teleurstelling voorkomen.

 

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, 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.



Aanvullende 
informatie
Documentatie

Alle gegevens in deze brochure zijn uitsluitend bestemd voor belanghebbende. Hoewel wij deze
brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, zijn fouten en vergissingen
mogelijk en is eigen onderzoek raadzaam. Aan deze gegevens kunnen geen garanties c.q. rechten
worden ontleend.

 

Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 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.





Waarborgsom

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de koopakte een
artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen een bepaalde tijd een bankgarantie te
overleggen, dan wel een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. Deze waarborgsom
bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt ten tijde van de eigendomsoverdracht in mindering
gebracht op de koopsom.

 Voor eventuele vragen over een waarborgsom of bankgarantie kunt u vanzelfsprekend contact met 

ons opnemen.

 

Ouderdomsclausule

In de koopovereenkomst betreffend woning en appartement welke ouder zijn dan 20, 40 of 60 jaar
nemen wij een zogenaamde 'ouderdomsclausule' op die als volgt luidt: Het is koper bekend dat de
onroerende zaak meer dan 20, 40 of 60 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze
koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer
eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van de koper.





Biedingprocedure

Als uitgangspunt wordt het standaard NVM-systeem gehanteerd. Concreet betekent dit dat biedingen
van geïnteresseerden op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Mocht de situatie zich echter
voordoen dat meerdere biedingen op het pand worden uitgebracht, dan behoudt de verkoper zich het
recht voor om op een schriftelijke dan wel mondelinge inschrijvingsprocedure over te gaan.

 

Opschortende voorwaarde

Bij de mondelinge koopovereenkomst geldt de opschortende voorwaarde dat de koopovereenkomst pas
definitief is als: de koopakte door beide partijen is ondertekend en de bijbehorende
ontvangstbevestiging door de koper(s) is ondertekend en de getekende koopakte met
ontvangstbevestiging op ons kantoor weer aanwezig is. Koper kan aan een mondeling akkoord derhalve
geen rechten ontlenen.

 

Reactie na een bezichtiging

Onze opdrachtgevers stellen het altijd zeer op prijs om een reactie van uw kant te vernemen na een
bezichtiging. Hiervoor kunt u ons bellen (050-5346699) of mailen (info@dunning.nl).



Bekijk deze 

woning online!
www.dunning.nl

Scan deze code en 

bekijk de vlog 

van de woning online!

Tolhuisweg 47, Midlaren

https://www.dunning.nl/vlogs/


Interesse?

Rijksstraatweg 207

9752 BH, Haren




050-5346699


info@dunning.nl


www.dunning.nl


