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Mogen wij ons voorstellen – wij zijn Helder!  
   
Wij zijn Helder! Wij zijn het vriendelijke én effectieve makelaarskantoor van 
Deventer en omstreken. Wij kennen niet alleen de markt goed, maar bovenal 
onze klanten en onze kopers.  
   
Wij zijn niet de grootste makelaar in de regio en dat houden we ook graag 
zo. Want door onze huizenportefeuille – bewust – beperkt te houden, slagen 
wij er in uw huis sneller te verkopen. Gemiddeld in slechts drie maanden en 
dikwijls ook voor een betere prijs.  
   
Want huizen verkopen, dat is een kwestie van kennis en ervaring. Maar het 
is ook een zaak van tijd en aandacht investeren. En: van een goed gevoel 
voor vraag en aanbod.  
   
Hoe komt het dat Helder aantoonbaar beter werk levert en waarom onze 
klanten zo tevreden zijn? Dat leggen wij u graag in deze brochure uit.  
   
Kort en helder:  
  

• Bewust bescheiden portfolio – meer aandacht voor u en uw pand! 

• Korte lijnen, direct contact tussen makelaar en klant. 

• Alles onder één dak, ook financiering en verzekering. 

• Onze stijl: persoonlijke aandacht en service voorop. 

• Heldere  aanpak – u kunt op elk moment meekijken. 

• Actieve en gerichte benadering van het koperspubliek. 

• Innovatieve marketingmethoden, inclusief social media. 

• Goede resultaten voor een redelijke prijs, die u deels zelf bepaalt. 
 
 

 
 
Erwin Wichink Kruit          Bram Kamphuis RMT     Christel Schelvis   
NVM Makelaar  i.o.            NVM Makelaar   Secretaresse    
06-51574815                     06-29435306   Christel@helder-makelaars.nl  
erwin@helder-makelaars.nl        Bram@helder-makelaars.nl               
 
Bezoekadres: 
Mr. H.F. de Boerlaan 32 
7417 DB Deventer 
0570-68 68 68 
 
 
 
www.helder-makelaars.nl 
 
Bezoek ons ook op www.facebook.com/heldermakelaars en op Twitter! 
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Omschrijving 
 

Erasmusstraat 12 - Deventer 
 
Wie Deventer kent, kent de wijk en wie de wijk kent die wil er wonen. Het imago van deze straat, midden in 
de Zwolsewijk, zegt eigenlijk al genoeg. Hier gaat je hart sneller van kloppen. 
 
Deze eindwoning is goed onderhouden maar dient intern wel gemoderniseerd te worden maar dit biedt de 
koper de gelegenheid om de woning geheel naar eigen smaak in te richten! 
 
Indeling: 
Entree, hal met toilet en toegang tot de provisiekelder. Dichte keuken (2002) voorzien van 
inbouwapparatuur. 
In de woonkamer is een rookkanaal aanwezig, een erker en tot slot prettige openslaande tuindeuren naar 
de achtertuin. 
 
1e verdieping: 
Overloop, 3 slaapkamers. Originele badkamer met granito vloer, douche, wasmachineaansluiting en 
wastafel. 
Via een vaste trap ga je naar de naar 2e verdieping. 
 
2e verdieping: 
Overloop, grote bergruimte met kleine dakkapel aan de voorzijde en de opstelplaats van de cv-ketel. De 
slaapkamer heeft veel lichtinval door de beide dakramen en dakkapel aan de achterzijde. Achter de 
knieschotten is veel bergruimte. 
 
De tuin ligt op het oosten en is aangelegd met meerdere terrassen en een mooie veranda. Ondanks de 
oost-ligging kunt u in de zomer van de ochtend tot het begin van de avond in de zon zitten. Een heerlijke 
plek om te genieten. Er is een brede achterom naast de woning. 
 
De Zwolsewijk is een geliefde woonwijk aan de rand van het centrum van Deventer. De woning ligt op 
slechts enkele minuten loopafstand van de rivier de IJssel en op minder dan 10 minuten afstand van de 
station en het centrum van Deventer. In de directe woonomgeving bevinden zich diverse voorzieningen 
waaronder supermarkten, scholen en speeltuinen. 
 
 
Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM aankoopmakelaar in. 
Uw NVM aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van 
collega NVM-makelaars vindt u op Funda.nl 

 

 
Vraagprijs € 269.500,- k.k.
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Kenmerken 
 
Vraagprijs : € 269.500 k.k. 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Eindwoning 
Aantal kamers : 6 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 376 m3 
Perceel oppervlakte : 157 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 104 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1940 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin 62 m2 
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel, Gashaard 
Isolatie : Dakisolatie 
 

: 1 

 

Locatie 
 
Erasmusstraat 12  
7412 DP  DEVENTER 
 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

 



 
 

 
Erasmusstraat 12 - Deventer 

Bedankt!! 
 
Namens de verkoper willen wij u hartelijk danken voor de belangstelling die u heeft getoond voor 
zijn/haar woning.  
 
Deze brochure is met veel zorg door ons samengesteld. Ondanks de zorg die er door ons aan besteed is, 
kan de informatie toch iets afwijken van de realiteit. Wij raden u daarom aan zelf ook onderzoek te doen 
naar zaken als bestemming en erfdienstbaarheden. Uiteraard kunt u hiervoor ook een extern adviseur in de 
arm nemen. 
 
Onderhoud 
De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele waarneming, 
gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk 
buiten het kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-
koper(s). 
 
Na de bezichtiging 
Afhankelijk van de omstandigheden krijgt u de gelegenheid tot het uitbrengen van een bod. Verkoper en 
koper dienen het eens te zijn over de prijs, de aanvaardingstermijn, de lijst met roerende zaken, etc. Nadat 
u de woning heeft bezichtigd kunt u direct in onderhandeling treden, u kunt echter ook de zaak eerst rustig 
overdenken en er later op terugkomen. De verkoop komt pas tot stand op het moment dat er op alle punten 
overeenstemming is bereikt. Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend. De verkoper stelt het 
dan ook zeer op prijs om zo spoedig mogelijk na de bezichtiging een reactie, positief of negatief, van u te 
vernemen. 
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Vraag en antwoord 
 
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 meest gestelde 
vragen. 
 
Wat houdt 'Kosten Koper' in? 
Kosten Koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening 
neemt. De kosten koper is ongeveer 5% van de koopprijs. Onder de kosten voor de koper vallen de 
volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
 
Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de 
verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de 
koper een aankoopmakelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze 
makelaar moeten betalen. 
 
Wat betekent vrij op naam?  
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan 'vrij 
op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering. 
 
De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van dehypotheekakte en de 
notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. 
 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert 
op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk 
aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. 
 
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. 
 
Wat betekent ‘onder bod’ zijn?  
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij 
heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat 
bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder 
bod’ is. 
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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. 
 
Drie dagen bedenktijd 
Als de schriftelijke koopovereenkomst eenmaal is getekend, dan heeft de koper het recht om binnen drie 
dagen nadat de koopovereenkomst aan hem ter hand is gesteld, van de koop af te zien. De koper hoeft 
hiervoor geen redenen op te geven. De gedachte achter deze bedenktijd is dat de koper nog de 
gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen. De termijn van drie dagen is zodanig, dat daarin in ieder 
geval twee werkdagen moeten vallen. De verkoper heeft geen bedenktijd. Naast deze bedenktermijn van 
drie dagen kunnen uiteraard nog steeds de gebruikelijke ontbindende voorwaarden worden opgenomen, 
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening of een woonvergunning. De bedenktijd 
van drie dagen kan niet worden uitgesloten. 
 
Inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster 
Een koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het Kadaster. Alleen een notaris kan voor deze 
inschrijving zorgen. Het voordeel van inschrijving bij het Kadaster is dat de koper door deze inschrijving 
wordt beschermd tegen calamiteiten aan de zijde van de verkoper zoals dubbele verkoop, faillissement, 
schuldsanering en dreigende beslagen. Wordt de eigendom van de woning niet binnen zes maanden na 
het ondertekenen van de koopovereenkomst aan de koper geleverd, dan vervalt deze bescherming. De 
kosten voor de inschrijving zijn voor rekening van koper. 
 
Waarborgsom of bankgarantie 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij wordt door kopende partij binnen 
6 weken na mondelinge overeenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom geldig tot 
een maand na de overeengekomen transportdatum. De waarborgsom dient in handen van de notaris 
gestort dan wel gesteld te worden. In plaats van een waarborgsom kan kopende partij ook een schriftelijke 
bankgarantie doen stellen mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is en is afgegeven door een in 
Nederland gevestigde bankinstelling. 
 
 

 



 
 

 

 
 
Helder gefinancierd en verzekerd  
   
Als u wilt dat uw woning goed gefinancierd en verzekerd wordt, dan zorgen wij daar graag voor. Onze 
makelaars werken nauw samen met de erkende en ervaren hypotheek- en assurantieadviseurs van ons 
kantoor. Prettig en goed geregeld, onder hetzelfde dak. Op deze manier houden wij de lijnen kort en dat is 
wel zo handig voor u.  
   
Financiering: u de droom, wij de realisatie  
Durf te dromen, maak plannen voor wonen en werken. Maar kan het financieel ook uit? En kan het beter, 
goedkoper of verstandiger? De voorwaarden en rentetarieven van de verschillende hypotheekaanbieders 
verschillen. Wij zoeken ze voor u uit en komen met het beste advies, op basis van ruim twintig jaar ervaring 
en van onze kennis van de hypotheek- en verzekeringsmarkt.  
   
Helder Hypotheek is volledig onafhankelijk van hypotheekverstrekkers. Wij zijn transparant over de hoogte 
van de beloning, die wij bij het advies en bemiddeling van financiële diensten in rekening brengen. Dat 
doen wij helder, zodat er geen misverstanden ontstaan. Voor ons advies en de uitvoerende 
werkzaamheden hanteren we een uurtarief of een vast bedrag. Hiervoor nemen we u alle zorg en 
regelwerk uit handen waar het gaat om uw financiële zekerheid. Wel zo’n prettig gevoel.  
   
En daarna? Denk eens aan een Service Abonnement  
Om ervoor te zorgen dat uw hypotheek optimaal blijft is het belangrijk dat wij uw financiële situatie jaarlijks 
onderhouden. Met een Service Abonnement van Helder Hypotheek kunt u profiteren van betere producten 
en rendementen, lagere premies en fiscale veranderingen. Wij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet 
en leggen deze aan u voor. Desgewenst kunnen wij ook voor u de jaarlijkse belastingaangifte verzorgen!  
   
Verzekering: verstandig omgaan met risico’s  
Risico’s horen bij het leven – gelukkig zijn er verzekeringen. Maar wat is verstandig? En voor welk bedrag 
is verzekeren van uw nieuwe woning, de inboedel, uw computer en uw auto mogelijk en nodig?  
   
Daar helpen wij van Helder Verzekering u graag bij. Niet op afstand maar gewoon thuis bij u aan de 
keukentafel. Wij denken graag ook met u mee over verzekeringen voor bijvoorbeeld vakantie, 
aansprakelijkheid en juridische bijstand. Wij zorgen dat u goed verzekerd bent tegen een scherpe prijs.  
   
Helder Verzekering biedt u een vast aanspreekpunt, een bekend gezicht en integere, betrouwbare 
adviezen. 
 
 

 

 


