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Littersven 5 |  Echt 
Vraagprijs € 295.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 
Deze verrassend ruime twee-onder-een-kap-woning met aanbouw en fraaie overkapping is gelegen   
op een mooi perceel van 202m² op heerlijk rustige loctie en met tuin op het zuidwesten. Laat je verrassen!   
  
Deze woning verhult aan de voorzijde zeker niet al zijn geheimen…  
Gezinswoning of semibungalow… Aan u de keuze!  
  
De woning met een woonoppervlakte van 115m² en inhoud 410m³ beschikt tevens over de MOGELIJKHEID   
OM GELIJKVLOERS/ LEVENSLOOPBESTENDIG TE BEWONEN! Op de parterre is namelijk reeds een badkamer   
aanwezig en binnen de huidge indeling kan ook een slaapkamer op de parterre gerealiseerd worden.   
  
De woning beschikt op de parterre o.a. over een sfeervolle en ruime living (30m²), open & centraal binnen de woning 
gesitueerde keuken met mooie installatie en ruime eethoek (14m²). Een ruim portaal geeft toegang tot een ruime 
bijkeuken, berging en de badkamer.  Op de 1e verdieping bevinden zich 4 slaapkamers.  
Slaapkamer 4 was voorheen in gebruik als badkamer en het leidingswerk is (afgedopt en) nog aanwezig.   
Tevens is een ruime bergzolder aanwezig.    
  
De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en beschikt over een fraaie & gezellige houten overkapping.     
Door de gunstige ligging en situering op het (zuid)westen betreft het een zonninge tuin met veel privacy.  
  
De woning is voorzien van een goed isolatiepakket en hardhouten kozijnen met (nagenoeg) geheel   
HR++ beglazing en rolluiken. De verwarmingsketel betreft een HR Combiketel (2010/ eigendom).   
De badkamer en bijkeuken zijn voorzien van vloerverwarming. De verdieping is uitgerust met airconditioning.   
  
De woning is gelegen op een rustige locatie op loopafstand van de kern Pey-Echt, alwaar diverse voorzieningen   
gelegen zijn. Tevens zijn een basisschool, het NS-station en diverse sportclubs in de directe omgeving aanwezig.    
Een ideale locatie dus!  
  
Heerlijk wonen! Meer dan een bezichtiging waard!   
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Indeling   
  
Parterre   
Hal/entree met garderobe, meterkast en toegang tot modern gastentoilet. Sfeervolle en ruim bemeten woonkamer 
(30m²) voorzien van handige bergkast. De zithoek/ TV- hoek (20m²) is momenteel aan de voorzijde gesitueerd en aan 
de tuinzijde kan eventueel een 2e zithoek of eethoek (10m²) geplaatst worden. De grote raampartij met loopdeur 
zorgt hier voor veel lichtinval en een optimaal contact met- en toegang tot de tuin.   
De open keuken met eethoek (14m²) is centraal binnen de woning gelegen en beschikt over een mooie 
keukeninstallatie in hoekopstelling. Deze is uitgerust met de navolgende apparatuur: keramische kookplaat, afzuigkap, 
koelkast, vrieskast, oven en vaatwasser.   
  
Een ruim portaal met garderobe )en mogelijkheid voor het plaatsen van een grote kast) geeft toegang tot   
de bijkeuken en de badkamer. Via de bijkeuken en de oprit is de berging bereikbaar.   
De bijkeuken is voorzien van diverse opbergkasten, een wastafel en aansluitpunten voor het witgoed.   
  
De comfortabele & luxe badkamer met vloerverwarming is uitgerust met een inloopdouche,   
toilet en wastafel met meubel.   
  
De bijkeuken of aanbouw (achterste gedeelte van de woonkamer) bieden de mogelijkheid om   
met een kleine ingreep in gebruik genomen te worden als slaapkamer.   
  
Eerste Verdieping   
Overloop, welke toegang biedt tot 4 slaapkamers.   
De slaapkamers zijn respectievelijk 4.34 x 3.06, 3.47 x 2.52, 3.25 x 2.00 en 2.51 x 2.49m. groot.  
Slaapkamer 4 was voorheen in gebruik als badkamer en het leidingswerk is (afgedopt en) nog aanwezig.   
De verdieping is uitgerust met een Airco Inverter. Ideaal om in de zomer te kunnen koelen en in de winter   
kan met deze machine verwarmd worden.   
  
Tweede Verdieping  
Bereikbaar via vlizotrap. Bergzolder.   
  
Tuin   
De achtertuin betreft een sfeervolle en onderhoudsvriendelijk aangelegde tuin, welke beschikt over   
een fraaie & gezellige houten overkapping. De tuin is ca. 8.00m. diep en 8.50m. breed en door de   
gunstige ligging en situering op het (zuid)westen betreft het een zonninge tuin met veel privacy.  
  
Algemeen   
De woning is gebouwd in 1989 en is voorzien van een goed isolatiepakket en hardhouten kozijnen met (nagenoeg) 
geheel HR++ beglazing en rolluiken. De verwarmingsketel betreft een HR Combiketel (2010/ eigendom).   
De badkamer en bijkeuken zijn voorzien van vloerverwarming. De verdieping is uitgerust met airconditioning.   
Het energielabel van de wonig is “C”.  
  
Locatie   
De woning is gelegen op een rustige locatie en op loopafstand van de voorzieningen van woonkern Pey in Echt.   
Het NS-station en diverse scholen en sportclubs zijn in de directe omgeving aanwezig. Pey en Echt beschikken   
verder over een uitgebreid en divers winkelaanbod. In de directe omgeving zijn tevens natuurgebieden   
‘De Marissen’ en ‘Het Kranenbroek’ gelegen. Een ideale locatie.  
  
Onze presentatiebrochures en advertenties worden met grote zorgvuldigheid vervaardigd.   
Aan eventuele afwijkingen op de gegeven informatie en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 295.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Geschakelde 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 6 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 410 m3 
Perceel oppervlakte : 202 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 115 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1989 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk, in bosrijke omgeving 
Tuin : Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  68 m2  
Garage : Geen garage 
Energielabel : C 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
C.V.-ketel : HR Combiketel (Gasgestookt combiketel uit 2010, eigendom) 

 
   

Locatie 
Littersven 5  
6102 CG  ECHT 
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Parterre 
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1e Verdieping  
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Overkapping  
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Zolder 
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Kadastale kaart  
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Aanvullende informatie bij de koop van een woning  
 

Bieden en onderhandelen  
Brochures worden verstrekt aan meerdere personen. De ontvangen informatie en de vermelde 
vraagprijs nodigen u uit tot het doen van een bieding. Verkoper mag gelijktijdig van meerdere 
partijen biedingen ontvangen, ook al bent u de eerste partij die de informatie heeft ontvangen, 
ook al bent u partij die als eerste bezichtigd heeft of als eerste reageert. U bent pas in 
onderhandeling als u een tegenvoorstel krijgt van de verkoper. Er mag slechts met één partij 
tegelijk onderhandeld worden. Met meerdere partijen gelijktijdig onderhandelen is toegestaan 
mits de makelaar u hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht. De verkoper beslist met welke 
partij hij wenst te onderhandelen. Hij heeft het recht van gunning, zelfs al biedt u de vraagprijs. Bij 
het uitbrengen van een bieding is het van belang dat alle voorwaarden goed worden aangegeven. 
Naast de prijs zijn eveneens de opleveringsdatum en ontbindende en aanvullende voorwaarden 
van belang. Tijdens het onderhandelingsproces mag de verkoper doorgaan met bezichtigingen.  
 
Het tot stand komen van een koop  
Tijdens het onderhandelingsproces worden de prijs en overige voorwaarden met partijen 
besproken. Zodra een akkoord is bereikt, dienen de afspraken schriftelijk te worden vastgelegd in 
een koopovereenkomst. Deze wordt opgesteld volgens de model-koopakte van de NVM. Deze 
koopakte is opgesteld volgens eisen die de wet aan de koopovereenkomst van een woning stelt. 
Aanvullende afspraken worden eveneens in deze akte opgenomen. De koop is wettelijk pas 
gesloten nadat koper én verkoper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Aan een 
mondeling akkoord kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Waarborgsom/Bankgarantie 
Het storten van een waarborgsom door koper is een onderdeel van de overeenkomst. Deze 
waarborgsom dient binnen 4 weken na het tekenen van de overeenkomst door koper gestort te 
worden op de derdenrekening van een door de koper aangegeven notaris. De waarborgsom 
bedraagt 10 % van de koopsom.  
Als alternatief kan een bankgarantie ter hoogte van dit bedrag worden gesteld. 
Bespreekt u dit vooraf aan het uitbrengen van uw bieding reeds met uw hypotheekadviseur of 
bank.  
  
Bedenktijd Koper  
De koper die handelt als natuurlijk persoon en niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf heeft na het tekenen van de overeenkomst een wettelijk bedenktijd van drie dagen. Deze 
begint om 00.00 uur op de dag na het ondertekenen van de overeenkomst als koper op die dag 
een afschrift van de overeenkomst ter hand is gesteld. Indien de bedenktijd eindigt op een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende 
dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.  
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Onderzoekplicht koper  
Informatie over de woning wordt zo nauwkeurig mogelijk geïnventariseerd en samengesteld. De 
verstrekte gegevens zijn echter indicatief. De koper heeft een onderzoekplicht naar zaken die bij 
de koop voor hem van belang kunnen zijn. Een koper kan zich niet beroepen op zaken die hij had 
kunnen waarnemen of die beschikbaar zijn via openbare registers of instanties. Het staat een 
koper vrij om deskundigen in te schakelen (denk aan bijvoorbeeld een bouwkundige).  
 
Optie  
Het begrip `optie’ wordt vaak ten onrechte gebruikt. Voor het vastleggen van een optie is de 
wettelijke grondslag dat partijen het eens zijn over de voorwaarden van de koop. Hetgeen 
betekent dat de onderhandelingen reeds hebben plaatsgevonden. Een optie wordt gezien als een 
soort bedenktijd voor de koper. Het vooraf afspreken van een optie voor een bestaande woning is 
dus niet mogelijk. Uiteraard kan dit wel voor nieuwbouwwoningen, voorwaarden zoals 
bijvoorbeeld de prijs zijn dan bekend.  
 
C.V. ketel  
Een woning beschikt normaliter over een c.v.-ketel. De ketel kan eigendom zijn van de verkoper. 
Bij de levering van de woning wordt u dan eigenaar van de c.v.-ketel die in de woning aanwezig is. 
In sommige gevallen heeft de verkoper de c.v.-ketel gehuurd van een derde partij (bijvoorbeeld 
Volta of Feenstra). De c.v.-ketel wordt bij levering van de woning dan niet in eigendom 
overgedragen! De koper neemt de contractuele verplichtingen incl. de betaling van de huur van 
verkoper over. Indien u de c.v.ketel in eigendom wenst te krijgen of u wenst dat de gehuurde ketel 
verwijderd wordt dan dient u dit duidelijk vooraf bij het doen van een bod als randvoorwaarden 
kenbaar te maken.  
 
Onze presentatiebrochures en advertenties worden met grote zorgvuldigheid vervaardigd. Aan 
eventuele afwijkingen op de gegeven informatie en tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.  
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