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bieden vanaf 

€ 250.000 k.k.

Smaragddrift 10
3436 BV, Nieuwegein

74 m²

appartement
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Wij

brengen

je thuis  

Meer informatie?
Neem contact op met Gevaert Makelaars

info@gevaertmakelaars.nl

030 603 85 64



Woning

omschrijving

Wil je rustig in een groene omgeving en op een goede 
locatie wonen? Dan is deze 3-kamer maisonnette op de 
begane grond en 1e verdieping met zonnige tuin op het 
oosten wellicht iets voor jou!  Dit appartement heeft een 
fijne achtertuin met vrijstaande stenen berging met 
achterom en is gelegen in de wijk Batau-Zuid.




Aan de voorzijde van de woning is het autoluw met alleen 
parkeergelegenheid. Voor de dagelijkse boodschappen 
zijn er verschillende winkels in de buurt en zoek je de 
gezelligheid van het centrum, dan ligt City Plaza op 
fietsafstand. Door de centrale ligging is de bereikbaarheid 
met de auto naar de uitvalswegen goed, maar ook het 
openbaar vervoer is op loopafstand te vinden.




Graag nemen wij je mee voor een rondleiding.




Indeling:

Begane grond: 

Entree met hal, bergkast met opstelling cv-combiketel, 
toiletruimte met fonteintje en trapopgang. Woonkamer 
met bergkast en toegang naar de achtertuin. De tuin is 
gelegen op het oosten, dus kan jij in de vroege uurtjes al 
genieten van al het moois dat de zon je te bieden heeft.  




Komen we weer terug in de woning dan lopen we naar de 
voorzijde. Hier is de open keuken en staat er nu een 
eenvoudige keukenopstelling. Uiteraard is er ruimte 
genoeg voor het plaatsen van jouw droomkeuken. 




1e Verdieping:

Overloop en twee zeer goed bemeten slaapkamers. Nette 
badkamer voorzien van douchegelegenheid, wastafel en 
toilet.  




Kom jij hier wonen?























Bijzonderheden: 

- Koper dient de woning zelf te bewonen.

- Notaris ter keuze verkoper, Sutter Kars Netwerk 
Notarissen te Nieuwegein.

- De servicekosten bedragen circa € 148,13 per maand.

- Indien er een ondergrondse afvalcontainer aanwezig 
is kunt u hiervoor een afvalpas of –sleutel aanvragen 
bij de gemeente.

- Op de verkoop zijn aanvullende voorwaarden van 
toepassing, welke vermeldt staan in deze brochure 
onder het kopje ''Toelichting aanvullende bepalingen 
Mitros''.

- Toelichting 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 
verschillende meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 




De digitale brochure van deze woning is te 
downloaden. 




Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-
aankoopmakelaar in. 

Een NVM-aankoopmakelaar komt op voor jouw belang 
en bespaart je tijd, geld en zorgen.

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vind je 
op Funda.

Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl



Smaragddrift 10
3436 BV Nieuwegein

Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl



Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl

Woning

foto’s



Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl

Woning

foto’s



Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl

Woning

foto’s



Woning

plattegronden

Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl



Woning

plattegronden

Gevaert Makelaars -     030 603 85 64 -      info@gevaertmakelaars.nl



Over Mitros
Bij Mitros kun je altijd uitgaan van een goede begeleiding bij de 
aankoop van je woning. We kijken gezamenlijk met onze 
makelaars niet alleen naar de woning zelf, maar ook naar jou! 

Een passende woning heeft in onze eigen ogen niet alleen te 
maken met het feit of je de woning kunt betalen, maar ook of je 

je thuis zult voelen in de wijk of de woning. Daarnaast helpen we 
je met de aankoop, doordat we precies op de hoogte zijn van 
alle gemeentelijke regelingen en voorwaarden, die voor jou 
kunnen gelden.

Mitros 
verkoopt is 
een begrip

Meer informatie?
Neem contact op met Mitrosverkoopt.nl

verkoop@mitros.nl

030 880 33 00



Gevaert Makelaars
Al ruim 35 jaar is Gevaert Makelaars actief in de regio Utrecht, 
Nieuwegein en omgeving. Niet alleen verkopen wij particuliere 
woningen, maar sinds vele jaren ook ex-huurwoningen van Mitros. 
Dit zijn leuke en betaalbare woningen: Perfect voor de starters en 
doorstromers op de woningmarkt.




Wij streven ernaar je niet zomaar een huis te verkopen, maar een 
heerlijk thuis, want onze mening is: Wonen = Beleven!




Om op de hoogte gehouden te worden van ons aanbod, kan je 
mailen naar mitros@gevaertmakelaars.nl of bellen naar 

030 603 85 64.

Makelaars 

in Utrecht, 
Nieuwegein 
en omgeving

Meer informatie?
Neem contact op met Gevaert Makelaars

info@gevaertmakelaars.nl

030 603 85 64



Het kopen 

van een huis van Mitros

U heeft een woning van Woningstichting Mitros gekocht. 
Wij willen u van harte feliciteren met deze aankoop.




De makelaar zal voor u de koopovereenkomst opstellen. 
Nadat zowel u als Mitros de koopovereenkomst heeft 
getekend, zal de makelaar de koopovereenkomst naar de 
notaris verzenden. De notaris zal aan de hand van de 
koopovereenkomst een akte opstellen, op grond waarvan 
u de eigendom geleverd krijgt. Ons kantoor is door Mitros 
aangewezen als het notariskantoor dat de leveringsakte 
maakt. Mitros heeft ten behoeve van u een vast tarief 
voor de leveringsakte bedongen.




Voor de aankoop van de woning zult u waarschijnlijk een 
lening bij de bank aangaan. De bank wil tegenover het 
verstrekken van de lening graag zekerheid krijgen dat u 
de lening (en rente) terugbetaalt. De bank wil dan ook dat 

u een hypotheekrecht op de woning vestigt. Ook voor het 
vestigen van een hypotheekrecht is een notariële akte 
noodzakelijk. Uiteraard kunnen wij ook deze hypotheekakte 
voor u verzorgen.




Indien u samen met een partner de woning 

aankoopt en u bent niet gehuwd, is het raadzaam om een 
samenlevingscontract af te sluiten. Om alles perfect te 
regelen kan in aanvulling op het samenlevingscontract een 
testament gemaakt worden. Bent u reeds gehuwd of koopt 
u de woning alleen aan, dan is het wellicht toch raadzaam 
een testament te maken. 




Wordt het samenlevingscontract en/of testament tegelijk 
met de leverings- en hypotheekakte getekend, kunnen wij u 
een aantrekkelijke korting op de kosten van deze akten 
geven. 

Meer informatie?
Als u naar aanleiding van het voorgaande 
vragen heeft, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen.




Postbus 32 3430 AA Nieuwegein

Newtonbaan 16 3439 NK Nieuwegein




T +31 (0)30 - 60 20 790

F +31 (0)30 - 60 33 500




info@sknotarissen.nl

www.sknotarissen.nl




KvK 30277720

Tarieven levering en hypotheek

Honorarium akte van levering 
(zonder hypotheek)

€ 625,00

Honorarium akte van levering       
(indien ook hypotheek)

€ 440,00*

Honorarium hypotheekakte (indien 
ook 1 onderpand)

€ 440,00*

Honorarium notariële volmacht €150,00

Honorarium inschrijven 
koopovereenkomst

€ 125,00

Honorarium vervroegde levering 
(anders dan datum koopakte)

€ 75,00

*In het combi-tarief is een 
bijzondere “Mitros-korting’ verwerkt. 

Deze tarieven zijn exclusief BTW en 
exclusief kadastraal recht/leges, de 
kosten.



Meer informatie?
Neem contact op met Gevaert Makelaars

info@gevaertmakelaars.nl

030 603 85 64

Aanvullende 
bepalingen 

op de NVM-
koopovereenkomst

De model koopovereenkomst van de NVM gaat uit van een soort 
standaardsituatie. Omdat geen enkele situatie precies gelijk is, 

hanteert Mitros naast de NVM-overeenkomst haar eigen (aanvullende) 
bepalingen. De bepalingen zijn soms een wijziging op een artikel uit de 
NVM-koopovereenkomst en soms een aanvullig.





 Wat voor zaken wij bijvoorbeeld regelen middels deze aanvullingen 

en wijzigingen op de standaard NVM-overeenkomst;

 De notaris voor de levering wordt door Verkoper aangewezen.
 Als de eigendomsoverdracht later plaats zal vinden dan in de koopovereenkomst overeengekomen brengen wij een 

boeterente in rekening. Het is daarom ook belangrijk dat u goed nadenkt over de datum van eigendomsoverdracht.
 Als de woning op erfpachtgrond staat zal Mitros de erfpachtcanon eeuwigdurend afkopen.
 Artikel over een eventueel uitgevoerd asbestonderzoek.
 Het wel of niet aanwezig zijn van een bouwkundige keuring en de eventuele inhoud van het bouwkundige rapport.
 Het perceel van de woning dient doorgaans ingemeten te worden om de kadastrale grenzen te bepalen. De kosten 

hiervan worden aan u doorberekend. Dit doen wij conform de tarieven zoals het Kadaster in jaar van 
eigendomsoverdracht hanteert.

 De koper dient de gekochte woning zelf te gebruiken voor de duur van 4 jaar vanaf de eigendomsoverdracht.
 Het is verboden de woning voor de eigendomsoverdracht door te verkopen of te verhuren.
 Bij de verkoop van appartementen geven wij aan welke administratiekosten de beheerder van de VvE in rekening 

brengt als zijnde administratiekosten.

* De uitgebreide aanvullende bepalingen kun je bij de makelaar opvragen. Uiteraard zijn tussentijdse wijzigingen en 
typefouten voorbehouden.



Wij
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Meer informatie?
Neem contact op met Gevaert Makelaars

info@gevaertmakelaars.nl

030 603 85 64

De informatie in deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Smaragddrift 10
3436 BV, Nieuwegein


