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Voorwoord
Dit is het Woningrapport van Lange weg 15. Met het Woningrapport voorziet funda je van uit-
gebreide informatie over een beschikbare woning, de omgeving en geselecteerde referentie
transacties.

Wil je meer informatie over de markt, de omgeving en advies over een mogelijke aankoop?
Dan verwijzen we je graag door naar een makelaar of taxateur . Zij kunnen je over belan-
grijke zaken omtrent de woning informeren en adviseren, of een taxatie uitvoeren. Hiermee
wordt de marktwaarde nauwkeuriger vastgesteld. Een modelmatige waardebepaling gebruikt
geen informatie over belangrijke factoren die invloed kunnen hebben op de waarde van de
woning, zoals bijvoorbeeld onderhoud of erfpacht.

Funda wenst je veel succes met het vinden van een woning!
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https://www.funda.nl/makelaars?utm_source=funda&utm_medium=woningrapport&utm_content=inleiding


Woninginformatie

WONINGGEGEVENS

LAATSTE TRANSACTIE

KENMERKEN

De volgende informatie is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs.

Adres

Perceelnummer

Koopsom

Datum

Woningtype

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Energielabel

Lange weg 15

3121 BA Huizendorp

2561 sectie C

AC 791.000

november 2012

vrijstaande woning

182 m2

845 m2

679 m3

1937

E
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BESTEMMINGSPLAN
Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Dit is belangrijk
als je bijvoorbeeld wilt weten wat je aan de woning op dit adres mag verbouwen of als je wilt weten wat er in de
toekomst met de buurt gaat gebeuren.

Het bestemmingsplan voor deze locatie heeft als bestemmingshoofdgroep wonen. Dit betekent in beginsel dat het
bestemmingsplan permanente bewoning toestaat. In de bestemmingsplannen staat ook aangegeven wat er precies
aan deze woning verbouwd mag worden.

Gevonden bestemmingsplan: NL.IMRO.0307.BP00129

Kijk voor meer informatie op ruimtelijkeplannen.nl

FUNDERING
Deze woning is vóór 1970 gebouwd. Woningen uit deze periode zijn soms op houten palen gebouwd. Dit kan in de
toekomst tot funderingsproblematiek leiden.

Kijk voor meer informatie op kcaf.nl
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http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0307.BP00129-0301/r_NL.IMRO.0307.BP00129-0301.html#_27_Wonen-1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/155319/462070/cs/155319/462070/2000
https://www.kcaf.nl


Woonlasten en belastingen
De onderstaande waarden geven een indicatie van de te verwachten maandlasten voor deze woning,
voor een eenpersoonshuishouden en voor een huishouden van drie personen. De data die voor deze
berekeningen zijn gebruikt zijn afkomstig van het CBS, het Nibud, de gemeenten en Koëter Vastgoed
Adviseurs.

Eenpersoonshuishouden
Woonlasten
Opstalverzekering AC 370

Gas AC 1.835

Elektriciteit AC 832

Water AC 88

Belastingen en heffingen
Onroerendezaakbelasting (OZB) AC 479

Afvalstoffenheffing AC 148

Rioolheffing AC 137

Zuiveringsheffing AC 53

Watersysteem Heffing (ingezetene) AC 96

Watersysteem Heffing (eigenaar) AC 205

Totaal per jaar AC 4.261

Totaal per maand AC 355.,08Meerpersoonshuishouden
Woonlasten
Opstalverzekering AC 370

Gas AC 1.895

Elektriciteit AC 1.235

Water AC 172

Belastingen en heffingen
Onroerendezaakbelasting (OZB) AC 497

Afvalstoffenheffing AC 161

Rioolheffing AC 137

Zuiveringsheffing AC 159

Watersysteem Heffing (ingezetene) AC 96

Watersysteem Heffing (eigenaar) AC 205

Totaal per jaar AC 4.927

Totaal per maand AC 410,58
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Waarde-indicatie
De waarde-indicatie geeft een globaal inzicht in de waarde van de woning. In onderstaande grafiek is
te zien hoe de kans op verschillende waarden is ingeschat.

De waarde van deze vrijstaande woning wordt geschat op AC875.000. Deze indicatie komt voort uit
een model dat in de berekening een aantal factoren meeneemt, waaronder objectkenmerken (zoals
woonoppervlakte, inhoud, perceeloppervlakte, woningtype en bouwjaar), aangevuld met gegevens van
het CBS, zoals bevolkingssamenstelling en locatiekenmerken.

Een aantal factoren die positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van een woning,
zijn niet in het model voor de waarde-indicatie van dit rapport meegenomen.
Voorbeelden hiervan zijn:

• Druk om snel te kopen of andere geïnteresseerden te overbieden.
• Druk om snel te verkopen, bijvoorbeeld doordat er meerdere verkopers zijn.
• Bezwarende voorwaarden zoals erfpacht of verhuurde staat.
• Een beperkend gemeentelijk bestemmingsplan (waardoor bijvoorbeeld uitbouw niet toegestaan is).
• De huidige staat van onderhoud.
• De indeling en potentie voor herindeling.
• Investeringen zoals zonnepanelen of isolering.

Door bovenstaande factoren kan de waarde-indicatie uit dit rapport alleen als een globale, grove schat-
ting worden gezien. Voor een nauwkeurigere waardebepaling (taxatie) adviseren we je contact op te
nemen met een makelaar of taxateur die over deze expertise en ervaring beschikt.
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https://www.funda.nl/makelaars?utm_source=funda&utm_medium=woningrapport&utm_content=waarde_indicatie


Referenties
Referentiewoningen kunnen je inzicht geven in de prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt en zijn
bedoeld om een actueel beeld van de lokale markt te geven. Op onderstaande kaart worden vergelijk-
bare woningen getoond voor dit adres.

Deze referentiewoningen zijn geselecteerd op basis van kenmerken zoals bouwjaar, woonoppervlakte
en woningtype. Deze informatie is afkomstig uit de database van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars en Taxateurs.

Van deze selectie wordt op de volgende pagina meer informatie getoond, waaronder de meest recente
transactieprijzen.

12 juli 2019 • Lange weg 15, 3121 BA Huizendorp 7



1 Vijfde weg 32, 3121 BS Huizendorp

Woningtype
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Bouwjaar
Laatste koopsom
Geïndexeerde koopsom

vrijstaande woning
204 m2

392 m2

1931
AC 418.000 (juni 2019)
AC 416.000

2 Vierde weg 2, 3121 BS Huizendorp

Woningtype
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Bouwjaar
Laatste koopsom
Geïndexeerde koopsom

vrijstaande woning
216 m2

352 m2

1935
AC 422.000 (juni 2018)
AC 444.000

3 Lange weg 13, 3121 BA Huizendorp

Woningtype
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Bouwjaar
Laatste koopsom
Geïndexeerde koopsom

vrijstaande woning
208 m2

300 m2

1932
AC 520.000 (april 2017)
AC 589.000

4 Lange weg 11, 3121 BA Huizendorp

Woningtype
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Bouwjaar
Laatste koopsom
Geïndexeerde koopsom

vrijstaande woning
210 m2

366 m2

1931
AC 330.000 (april 2017)
AC 376.000

5 Binnensingel 28, 3121 BV Huizendorp

Woningtype
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Bouwjaar
Laatste koopsom
Geïndexeerde koopsom

tussenwoning
112 m2

135 m2

1931
AC 417.000 (juli 2017)
AC 481.000
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Kadastrale kaart

Bron: Kadaster (Rijksoverheid)
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