
 

Bezichtigingen na afspraak met makelaar. 

Breestraat 153 
1941 EH  BEVERWIJK 
Tel.: (0251) 22 19 50 
Email: info@vangulik.nl 

 
 

Beverwijkerstraatweg 32 en 32a te Castricum 
 

 
WONEN en WERKEN op één perceel! Dit vrijstaande woonhuis heeft een 

bedrijfsruimte van ca. 265 m2 op de begane grond. De ruime bovenwoning 
(125 m2) is gelegen op de eerste en tweede verdieping en heeft een groot 

dakterras aan de achterzijde gelegen op het zuidoosten. Het woonhuis kijkt uit 
op de duinen en is op loopafstand van trein- en busstation Castricum gelegen. 
De bovenwoning is voorzien van een royale woonkamer v.v. gashaard en een 
mooie massieve eiken houten vloer. De moderne keuken is vernieuwd in 2013 

en voorzien van een kookeiland. Op de tweede verdieping zijn twee 
slaapkamers, luxe badkamer en een groot dakterras aanwezig. De woning is 

gelegen aan een doorgaande weg, op loopafstand van het centrum en 
openbaar vervoer.  

 
 

Vraagprijs: € 599.000,- k.k. 
 



 

 

OMSCHRIJVING 
 

Indeling:  
Bedrijfspand: entree. Ontvangstruimte. Meterkast. Diverse kantoor/praktijkruimtes. C.V.-
kast. Zij-entree. Tussenhal. Magazijn. Pantry. Separaat toilet.  
 
Woning: 
Begane grond: entree met trapopgang naar de eerste verdieping. 
  
Eerste verdieping: hal v.v. kast met opstelling C.V.-combiketel. Ruim toilet met 
wasmachine-aansluiting en opstelling droger. Royale woonkamer met gashaard. Dichte, 
moderne keuken (2013) v.v. composiet aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur, te weten: 
vaatwasser, afzuigkap, combi-magnetron, koelkast, vriezer en 5-pits-gaskookplaat. 
Kantoor/(slaap)kamer (mogelijkheid om deze bij de keuken te betrekken, zodat er een 
woonkeuken ontstaat). 
 
Tweede verdieping (bereikbaar via een vaste trap): overloop. Twee slaapkamers, 
waarvan één ruime slaapkamer met dakkapel (2011), kastenwand en toegang tot het grote 
dakterras gelegen op het zuidoosten. Moderne badkamer v.v. drie Velux dakramen en 
uitgerust met vloerverwarming, spotjes, wastafel(meubel), inloopdouche, ligbad en tweede 
zwevend toilet. 
 
Bijzonderheden: 
-  Het pannendak en dakisolatie van bedrijfsgedeelte is ca. uit 2012; 
- Elektraleidingen zijn in 2001 vernieuwd; 
- Op de begane grond diverse kantoren/praktijkruimtes aanwezig; 
- De woning voorzien van een groot dakkapel op de 2e verdieping; 
- Heerlijk zonnig dakterras op het zuidoosten; 
- In de woonkamer bevindt zich een gashaard; 
- De woning is voorzien van muurisolatie en vloerisolatie; 
- Gelegen op loopafstand van het centrum, diverse winkels en openbaar vervoer. 
 

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 
 
Plaats: Castricum 

Adres: Beverwijkerstraatweg 32 en 32a 
 
Kadastrale gegevens: 

Gemeente Castricum, sectie B, nummer 7569, 
grootte 3 are en 78 centiare. 

 
Bouwjaar: 

ca. 1920. Het bedrijfsgedeelte met plat dak is 
gebouwd in ca. 1960. 

 
Oplevering: In overleg. 

Gebruiksoppervlakte bedrijfsruimte: ca. 265 m² 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie: Bovenwoning: ca. 125 m²  
Gebruiksoppervlakte overige 
inpandige ruimten: 

 
Niet van toepassing. 

Gebruiksoppervlakte 
gebouwgebonden buitenruimte: 

 
ca. 17 m² 

Gebruiksoppervlakte externe 
buitenruimte: Niet van toepassing. 
 
Inhoud: 

Bedrijfsruimte: ca. 896 m3 

Woning: ca. 393 m3 

 



BOUWTECHNISCHE ASPECTEN 

Bouwaard: Traditionele bouw. 

Gevels: Gemetselde stenen gevels. 

Kozijnen: 
Deels houten en deels kunststof ramen en kozijnen. 
Kunststof dakkapel. 

Vloeren: 
Betonnen vloeren op de begane grond. Houten 
verdiepingsvloeren. 

Plafonds: 

Systeemplafonds op de begane grond (achter 
systeemplafonds zitten zachtboardplafonds). 
Geschuurde plafonds in de woning. 

Isolatie: Muurisolatie en vloerisolatie. 

Energielabel: E (voorlopig energielabel). 

Schilderwerk binnen/buiten: Goed. 

Elektra: 19 groepen met 3 aardlekschakelaars. 

Verwarming/warm water: 

C.V.-combiketel Radson Maxicom (bouwjaar ca. 1999) 
C.V.-combiketel (bouwjaar ca. 2010) 
C.V.-combiketel Nefit (bouwjaar ca. 2014) 

Berging/schuur: Op de begane grond (magazijn). 

Dakterras: Groot dakterras gelegen op het zuidoosten. 
 
 

VASTE LASTEN 

Onroerend Zaak Belasting 

 
Beverwijkerstraatweg 32: € 526,86 per jaar (2017) 
(eigenaarsgedeelte: € 271,40 per jaar en 
gebruikersgedeelte: € 255,47 per jaar). 
Beverwijkerstraatweg 32a: € 228,31 per jaar (2017) 

Gas € 250,42 per maand (indicatie) 

Elektra € 156,40 per maand (indicatie) 

Water € 25,85 per kwartaal (indicatie) 

Waterschapslasten € 43,35 per maand (2017) 

Rioolrechten € 185,40 per jaar (2017) 

Afvalstoffenheffing € 229,80 per jaar (2017) 
 
 

BIJZONDERHEDEN 
 

- Achter de systeemplafonds zitten zachtboardplafonds; 
- Het gehele pand is voorzien van een alarminstallatie.  



AANVULLENDE GEGEVENS 
 
Asbestclausule: 
Verkoper verklaart dat voor zover bekend in de onroerende zaak geen asbesthoudende 
stoffen/materialen aanwezig/verwerkt zijn. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ 
materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en 
voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving 
bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest 
en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. 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 één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel 
anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van 
enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. 
 
Ouderdomsclausule:  
Kopers verklaren ermee bekend te zijn dat het hierbij verkochte, inmiddels ca. 57 jaar oud is. Dit 
betekent dat de eisen die aan bouwkwaliteit gesteld mogen worden, lager liggen dan bij nieuwe 
woonhuizen. Kopers aanvaarden alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten 
tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft de fundering, gevels, leidingen 
voor elektriciteit, gas en water, de riolering, lozingen, daken, eventuele installaties en de 
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, ook voor zover die een tijdelijke belemmering 
kunnen zijn voor het normale gebruik in de zin van artikel 7:17 BW. Bouwkundige kwaliteitsgebreken 
worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 omschreven woongebruik. 
 
Erfdienstbaarheden: 
Indien er op het object erfdienstbaarheden of kettingbedingen rusten, gaan deze over op de koper. 
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Het kan hierbij gaan om 
zakelijke rechten en/of kettingbedingen. Zakelijke rechten zijn verbonden aan een onroerende 
zaak. Kettingbedingen dienen door de eigenaar steeds opnieuw te worden opgelegd. Zakelijke 
rechten en kettingbedingen zijn bijna altijd terug te vinden in het eigendomsbewijs. Zakelijke 
rechten kunnen ook door verjaring ontstaan, dan zijn ze niet altijd terug te vinden in het 
eigendomsbewijs. 
 
Bodemverontreiniging: 
Het risico met betrekking tot bodemverontreiniging van het object, van welke aard dan ook, is 
voor de koper. Indien na de eigendomsoverdracht (of indien de feitelijke eerder plaatsvindt dan de 
juridische levering) blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, is de 
verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij van de verontreiniging op de hoogte was. 
 
Overbruggingshypotheek: 
Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan de verkoper om het verkochte desgewenst 
tijdelijk – tot uiterlijk de overeengekomen datum van levering – te bezwaren met een 
overbruggingshypotheek. Indien deze koopovereenkomst eerder in de openbare registers mocht zijn 
ingeschreven zal het bepaalde in artikel 3, lid 3, boek 7, van het Burgerlijk Wetboek derhalve niet 
van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. Het vorenstaande laat 
uitdrukkelijk onverlet de verplichting van verkoper om het verkochte aan koper op de 
overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook. 
 
Aankopend makelaar/bouwkundige keuring: 
Van Gulik Makelaars raadt geïnteresseerden aan, vóór het doen van een bieding of bezichtiging 
eventueel een eigen (NVM-)makelaar en/of bouwkundige in te schakelen voor de begeleiding bij 
aankoop/bouwkundige keuring van de woning. 
  
Uitbrengen van biedingen: 
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden, geven 
wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst 
te maken van deskundige aankoopbegeleiding zulks in de vorm van een beëdigd of gecertificeerd 
makelaar; 
Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper wordt gekozen, 
dient deze: 
- Aan Van Gulik Makelaars naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende 

financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte 
van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of 
adviseur. 

- Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post en/of e-mail) aan Van 
Gulik Makelaars zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs. 



- Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) 
antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het 
door aspirant-koper uitgebrachte voorstel.  

 
Details: 
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een koop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de 
hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken etc.) 
overeenstemming is bereikt. 
 
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’. 
 
Gunning: 
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 
 
Koopakte: 
Behoudens nadere afspraken, gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de model-
koopakte, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen 
en vastgoeddeskundigen (NVM), de Consumentenbond en de “Vereniging Eigen Huis”. Bij het tot 
stand komen van een koopovereenkomst, wordt door Van Gulik Makelaars bovengenoemd model 
Koopovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt een waarborgsom (of bankgarantie) opgenomen, 
welke 10% van de koopsom bedraagt. De waarborgsom (of bankgarantie) dient binnen een 
termijn van 5 weken na mondeling overeenkomen te worden voldaan (of worden gesteld) op een 
derdenrekening van de notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (bijv. voor 
woonvergunning, financiering of Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.) worden alléén in de 
koopakte opgenomen indien deze uitdrukkelijk op het biedingsformulier zijn aangegeven.  
 
Notariskeuze: 
De keuze van de notaris is voorbehouden aan de koper, echter met de volgende restricties: 
- Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen worden gebracht voor de aflossing en 

doorhaling van verkopers hypothe(e)k(en) die op het verkochte rust(en), meer bedragen dan € 
25,- per aflossing met telefonische overboeking respectievelijk meer dan € 130,- per algehele 
en/of € 150,- per gedeeltelijke doorhaling (alle bedragen exclusief BTW en de twee 
laatstgenoemde bedragen inclusief kadastraal recht), dan zal de koper dit meerdere voor zijn 
rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris bij de passering van de akte direct 
doorberekenen aan de koper. 

- Als koper een notaris kiest met een standplaats die meer dan 15 kilometer van het 
aangekochte perceel is verwijderd, dan behoudt verkoper zich het recht voor om eventuele 
volmachtkosten in rekening te brengen bij koper. 

Koper gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. 
 
Bedenktijd: 
De koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint 
om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat tussen partijen opgemaakte koopakte (in kopie) 
aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) de koopakte bij het 
notariskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan koper. 
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze 
verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, 
dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag zijn. 
 
Inschrijving: 
De koopakte is inschrijfbaar in de openbare registers van het Kadaster. Inschrijving heeft tot 
gevolg dat latere faillissementen, overdrachten, beslagen en een later gevestigd voorkeursrecht 
van de gemeente niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. 
 
Tolk 
Bij onvoldoende kennis van de Nederlandse taal zijn wij wettelijk verplicht een tolk in te schakelen 
voor de overdracht van onroerende zaken. In overleg wordt een gediplomeerde en erkende tolk 
ingeschakeld. De kosten voor deze tolk zijn voor rekening van koper. 
 



Liberalisering energiemarkt: 
Per 1 juli 2004 is de energiemarkt volledig geliberaliseerd. Vanaf deze datum zijn consumenten en 
ondernemingen vrij in de keuze van een energieleverancier. Dit betekent dat bij verhuizing door 
kopers en verkopers de volgende stappen moeten worden ondernomen: 
1. De vertrekkende bewoner en nieuwe bewoner moeten een verhuizing, opzegging of nieuwe 

aanmelding twee weken voor de overdracht melden bij de leverancier. 
2. De vertrekkende bewoner en de nieuwe bewoner ontvangen meterstandformulieren van 

de eigen leveranciers. Zij dienen deze bij voorkeur gezamenlijk in te vullen (bijv. bij het 
afschouwen van de woning) en te ondertekenen tijdens de overdracht van de woning. 

3. De vertrekkende bewoner en de nieuwe bewoner dienen binnen 3 dagen na de 
overdracht de formulieren op te sturen naar de eigen leveranciers (het niet tijdig melden 
kan tot afsluiting leiden en de verkoper blijft verantwoordelijk voor de levering van 
diensten en alle daaruit voortvloeiende kosten totdat het verhuisformulier met alle 
gevraagde gegevens door de energieleverancier is ontvangen). 

4. Regelen van de wateraansluiting, warmtekrachtaansluiting en kabel tv/radio via de 
meterstandenformulieren van de energieleverancier(s) of indien dit niet mogelijk is, 
rechtstreeks bij deze bedrijven. 

 
Onderzoeksplicht koper: 
Hoewel er gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, 
dient er van te worden uitgegaan, dat deze brochure slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, 
jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De koper 
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Van Gulik 
Makelaars kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende instantie(s) en adviseert u uw eigen 
(NVM-)makelaar te raadplegen. 
 
Alle door Van Gulik Makelaars en de door verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien 
worden als een uitnodiging tot nader overleg, dan wel tot het uitbrengen van een bod.  
 
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. 
Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de 
afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze 
verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte 
maatvoering voor u van belang is, raden wij u aan de maten zelf te (laten) meten. 
 
Reactie: 
Tot slot een verzoek: Van Gulik Makelaars en de verkoper(s) stellen het zeer op prijs indien u 
binnen een paar dagen uw reactie op de bezichtiging van de woning aan ons doorbelt. Ook 
wanneer u verder geen interesse in de woning heeft. 
 
 

CONTACTGEGEVENS 
 
Voor meer informatie en/of een bezichtiging van de woning kunt u contact 
opnemen met Van Gulik Makelaars:  
Adres:      Breestraat 153  
Postcode en plaats:  1941 EH te Beverwijk 
Telefoonnummer:  0251 - 22 19 50 
E-mailadres:    info@vangulik.nl 
Website:     www.vangulik.nl 
 
U kunt ook contact opnemen met uw eigen (NVM-)makelaar. 
 



Lijst van zaken 
 

 

Paraaf verkoper Paraaf koper 1 
 

 

Betreffende het 
perceel: Beverwijkerstraatweg 32 +32a 

1901 NJ  Castricum 
  

d.d.  
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel 
en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is? 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen NVT 

Tuin 
Tuinaanleg/bestrating/beplanting     
Buitenverlichting     
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     
Tuinhuis/buitenberging     
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     
(Broei)kas     
Voet droogmolen     
Overige tuin, te weten: 

-      
-      
-      

 
Woning 
Vlaggenmast     
Schotel/antenne     
Brievenbus     
(Voordeur)bel     
Alarminstallatie     
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     
Rookmelders     
Rolluiken/zonwering buiten     
Zonwering binnen     
Vliegenhorren     
Raamdecoratie, te weten: 

- gordijnrails     
- gordijnen/vitrages     
- rolgordijnen     
- losse horren/rolhorren     
-      

Vloerdecoratie, te weten: 
- vloerbedekking     
- parketvloer/laminaat     
- plavuizen     
-      

Warmwatervoorziening, te weten: 



Lijst van zaken 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen NVT 

 

 

Paraaf verkoper Paraaf koper 2 
 

-      
-      

CV met toebehoren     
Thermostaat     
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     
Airconditioning     
(Voorzet) open haard met toebehoren     
Allesbrander     
Kachels     
Isolatievoorzieningen     
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      
-      

Radiatorafwerking     
Schilderijophangsysteem     
Keukenblok met bovenkasten      
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- koel/vrieskast     
- 5-pits gaskookplaat     
- combi-magnetron/oven/grill     
- vaatwasser     
-      

Keukenaccessoires 
-      
-      
-      

Verlichting, te weten: 
-      
-      
-      
-      

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
- witte kast overloop bij badkamer     
- bruine kast in de voorste slaapkamer     
-      

Vast bureau     
Spiegelwanden     
Wastafels met accessoires     



Lijst van zaken 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen NVT 

 

 

Paraaf verkoper Paraaf koper 3 
 

 
Toiletaccessoires 

- wc borstel     
- wc rolhouder     
-      

Badkameraccessoires 
- wc borstel     
- wc rolhouder     
- handdoekhouder     

Sauna met toebehoren     
Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
Waterslot wasautomaat     
 
Overig 
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen: 

- wasmeubel sportmassage     
-      
-      

Overige zaken, te weten: 
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      

 
Voor akkoord, 
 
De verkoper_handtekening_   De koper 
 
 
_____________________________________ 

   
 
_____________________________________ 

Naam:    Naam:  
Plaats:    Plaats:  
Datum:    Datum:  

 
Echtgeno(o)t(e)/partner verkoper   Echtgeno(o)t(e)/partner koper 
 
 
_____________________________________ 

   
 
_____________________________________ 

Naam:    Naam:  
Plaats:    Plaats:  
Datum:    Datum:  

 



 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen 

 

Betreft: CASTRICUM B 7569    
  Beverwijkerstraatweg 32 1901 NJ CASTRICUM  
     

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: CASTRICUM B 7569 
Grootte: 3 a 78 ca 
Coördinaten: 105712-506349 
Omschrijving kadastraal object:  BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) 
Locatie: Beverwijkerstraatweg 32 

1901 NJ CASTRICUM 
Beverwijkerstraatweg 32 A 
1901 NJ CASTRICUM 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























  
  Van Gulik Makelaars 

  Breestraat 153, 1941 EH Beverwijk 
                  Tel: 0251- 22 1950 

                                                                                        Emailadres: info@vangulik.nl 

 
BIEDINGSFORMULIER 

 

BETREFFENDE: Beverwijkerstraatweg 32 en 32a te Castricum 
Ondergetekende:  
 
Naam: Naam: 
 
Voornamen: Voornamen: 
 
Adres: Adres: 
 
Postcode/plaats: Postcode/plaats: 
 
Telefoon privé: 
Telefoon werk: 

Telefoon privé: 
Telefoon werk: 

E-mailadres:  

Geboorteplaats: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboortedatum: 
 
Beroep: Beroep: 
 
Gehuwd Algemene G.v.G./ Gehuwd Buiten GVG / Samenwonend / Ongehuwd / Geregistreerd Partnerschap / weduw(e)(naar)*  

Indien verkoper dit bod accepteert, is ondergetekende verplicht de woning te kopen conform de voorwaarden die aan een koopovereenkomst worden gesteld in 

het NVM koopcontract. In dit koopcontract zal een boetebeding worden opgenomen van 10 % van de koopsom. Ondertekening van het koopcontract dient 3 

dagen na acceptatie van het bod plaats te vinden. De waarborgsom (of bankgarantie) bedraagt 10 % van de koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris. 

Eventueel door koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een hypotheek (eventueel met Nationale Hypotheek Garantie)  of  met het laten 

uitvoeren van een bouwkundige keuring ) kunnen alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk op dit biedingsformulier zijn vermeld. Verder kunnen 

eventueel aanvullende artikelen zoals de ouderdomsclausule en asbestclausule in de koopakte worden opgenomen. 

BIEDING: 
 
€ kosten koper 
 
Zegge: kosten koper 

Naam hypotheek/financieel adviseur: 

Telefoonnummer hypotheek/financieel adviseur: 

ONDER DE VOLGENDE ONTBINDENDE VOORWAARDEN: 
Financiering:                                               ja / nee*, bedrag  € 
 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG):      ja / nee / n.v.t.* 
 
Anders: 
 
Lijst van roerende zaken akkoord: ja / nee* 
 
Aanvaarding :  
 
Notaris: 

 
BIJ HET INLEVEREN VAN DEZE BIEDING VERZOEKEN WIJ U VRIENDELIJK EEN KOPIE VAN UW 
LEGITIMATIEBEWIJS MEE TE BRENGEN. 
 
Datum:  * doorhalen wat niet van toepassing is 
  
Handtekening:   
    


