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Omschrijving 

 
Een mooie kans komt hier voorbij, deze HOEKwoning op een mooie stand aan de Lauta in de 

gewilde woonwijk De Wiken-Oost. Met vier ruime slaapkamers en uitbouw op de begane grond 
voor een gezin dat op zoek is naar ruimte. De groenstrook naast de woning en de ventweg 

voor het huis geven je privacy rondom het huis. Met de brede achtertuin gericht op het zuiden. 
Ook voor zonnepanelen interessant! We nemen je graag mee voor een kennismaking.   

  
Indeling  

  
Begane grond  

- entree/hal  

- meterkast met 8 moderne groepen  
- trapkastje  

- toiletruimte met fonteintje  
  

Licht en ruimte! Vanuit de hal loop je over een laminaatvloer de woonkamer binnen. Door de 
uitbouw die is gerealiseerd aan de achterzijde heb je een extra grote woonkamer die je geheel 

naar wens kunt inrichten. Door de doorzonstand van het huis en de grote raamvensters valt er 
veel daglicht naar binnen.    

  

- tussenportaal vanuit de woonkamer naar de keuken en deur naar de achtertuin  
  

In een aanbouw is een grote keuken gerealiseerd. Hier is ook ruimte voor een kleine eettafel. 
De keukenopstelling beschikt over een combi-oven/magnetron, een koelkast, 5-pits 

gaskookplaat met schouw, vaatwasser, kastjes en soft-close lades. In deze ruimte is tevens de 
witgoedopstelling en een deur naar de bijkeuken/berging.   

  
1e verdieping  

- overloop met daglicht  

- een twee-persoonsslaapkamer met vaste kasten aan de voorzijde  
- een twee-persoonsslaapkamer met vaste kasten aan de achterzijde  

- een grote kinderslaapkamer  
- badkamer met douchehoek, wastafelmeubel en tweede toilet (wandcloset)  

  
2e verdieping  

- vaste trap  
- overloop met daglicht  

- berging met eigen cv-opstelling (2013)  

- royale vierde slaapkamer met groot kantelraam.  
  

Tuin en Berging  
De achtertuin ligt op het zuiden. Volop zon dus! De brede en diepe tuin is geheel met 

sierbestrating aangelegd en beschut. Door de hoekligging ervaar je hier veel privacy. Er is een 
kleine houten tuinberging. Aan de voorzijde van de woning is de aangebouwde stenen 

fietsenberging. Ook de voortuin is onderhoudsarm aangelegd met bestrating en border. Je 
hebt hier ook een eigen oprit voor de auto.  
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Extra informatie  
- energielabel D geldig tot 25.10.2032  

- de woning is voorzien van isolatieglas op de begane grond en de 2e verdieping. De 1e 

verdieping is voorzien van enkel glas.  
- eigen CV combiketel uit 2013  

- de westgevel is opnieuw gevoegd  
- de woning is traditioneel gebouwd met betonvloeren en spouwmuren  

- in de koopovereenkomst worden de niet-zelfbewoningsclausule, de ouderdomsclausule en de 
asbestclausule opgenomen  

- samen met de nieuwbouw van de basisschool aan de Lauta, op gepaste afstand van de 
huizen, worden de Lauta en de Middelwijk ter hoogte van de school opnieuw ingericht op fraaie 

en groene wijze. Impressies zijn bij de bezichtiging aanwezig. Ook kunt u bij de gemeente 

informatie hierover inwinnen.   
- de woonwijk beschikt over een eigen wijkwinkelcentrum met twee supermarkten, veel 

basisscholen en een uitgebreid pakket van voortgezet onderwijs op loopafstand van de woning. 
Groene zomen, speelveldjes en kindvriendelijke straten completeren deze prachtige wijk. De 

connectie met knooppunt A7/A31 is snel bereikbaar evenals de opstapmogelijkheden van het 
openbaar vervoer.
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Hoekwoning 

Bouwjaar 1971 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 541 m3 

Perceel oppervlakte 241 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

148 m2 

Woonkamer 37 m2 
   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht 

Voorzieningen TV kabel, Dakraam, Natuurlijke ventilatie 

Schuur / berging Aangebouwd steen 

Garage Geen garage 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 

Energielabel D 

Isolatie Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel Remeha Calenta (Gas gestookt combiketel uit 2013, 

eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 1.100 

Tuin breedte (cm) 850 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid 

Kwaliteit Verzorgd 
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Kadastrale gegevens 
Adres Lauta 2 
Postcode / Plaats 9202 JZ  Drachten 
Gemeente Drachten 
Sectie / Perceel B / 6438 
Oppervlakte 241 m2 
Soort Volle eigendom 

 

Kadastrale kaart 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Lauta 2 
Postcode / plaats 9202 JZ  Drachten 
Provincie Friesland 

 
Locatiekaart 

 



 
 

 

De meest gestelde vragen over het kopen en 
verkopen van een woning  

 
Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo 

vreemd dat je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. 
Frieswijk Makelaar NVM kan de vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. 

 
De meest voorkomende vragen alvast voor jou op een rij. 

 
 

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door: 
 - Een tegenbod te doen. 

 - Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.Je bent dus nog niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal 

bespreken. 
 

2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod 
onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal 

de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met 
meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet 

dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar 
belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. Als 

geïnteresseerde koper mag je dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar gaat pas over 
tot onderhandelen met de andere partijen als de onderhandeling met de eerste gegadigde 

beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit 
zou overbiedingen kunnen uitlokken. 

 

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij 
verkopen? 

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft 
bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. 

Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet 
aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet. 

 
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling 

veranderen? 

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als 
potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de 

verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk je eerdere bod. 
 

5. Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, 

leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan 
legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide 

partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Ontbindende 

voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de 
koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet 

automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over 
aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt 

opgemaakt.  



 
 

 

 
Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: 

 - Financieringsvoorbehoud. 

 - Geen huisvestingsvergunning. 
 - Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. 

 - Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie. 
 - NVM No-Risk clausule.De koop komt pas tot stand op het moment dat de 

koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. 
Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en 

eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de 
particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie vraag 9). Binnen deze tijd kun je als 

koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende 

voorwaarden van toepassing zijn. 
 

6. Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop 
wijzigen? 

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat 
het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies 

van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit 

te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of 

afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt. 
 

7. Wat is een optie? 
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 

 - In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door 
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te 

sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper 
krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n 

optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet. 

 - Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte 
gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-

makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. 
Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen 

van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering 
of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere 

geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet 
eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden 

gegeven. 

 
8. Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die 

een afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in 

onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de 
verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen. 

 
9. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in? 

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van 

redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de 
getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer 

duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. 
Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de 

bedenktijd loopt. 
 

 



 
 

 

10. Wat is de NVM No-Risk clausule? 
Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen woning verkocht is en stappen 

daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule 

dan kun je die overstap vaak wel maken. De NVM No-Risk clausule is een ontbindende 
voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten. De 

koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. 
De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende voorwaarde in de 

koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet de koper al het 
mogelijke om zijn woning te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd door met de 

verkoop van de reeds verkochte woning. Vindt de verkoper een andere koper, die in zijn ogen 
onder gunstigere voorwaarden de woning wil kopen, zonder de No-Risk clausule, dan krijgt de 

eerste koper bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de 

koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper vervolgens de woning aan de 
tweede koper. 

 
11. Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten? 

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper 
adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet 

tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als je dus begeleiding en advies wilt tijdens het 
aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te schakelen. 

 

Meer informatie? 
Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die komen kijken bij de aan- of verkoop van een 

woning. Wil je meer weten? Ga dan naar frieswijkmakelaar.nl of kom langs bij ons op kantoor. 
 

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is 
bedoeld als uitnodiging om in gesprek te komen. 

  
 

 
 
 
Frieswijk Makelaar NVM 
Zuiderhogeweg 43 
9203SV, DRACHTEN 

Tel: 0512 236111 
 
E-mail: info@frieswijkmakelaar.nl 
 

 



 

Mijn huis verduurzamen, wat levert mij dat eigenlijk op? 
Wanneer je energie steekt in de mogelijkheden van het verduurzamen van je woning, wil je 

natuurlijk ook weten wat dit je oplevert. Want naast de voordelen voor het milieu, wil je dat 

het voor jou privé ook gunstig is. En dan niet alleen wat comfort betreft. Het liefst ervaar je 

het ook in je portemonnee. Nu en in de toekomst. 

 

Verduurzamen is op dit moment niet alleen een groene, maar ook een slimme zet.  

De voordelen op een rij: 

 

1.  De energieprijzen zijn hoog. Je huis isoleren, zonnepanelen plaatsen en zoveel 

mogelijk je eigen energie opwekken loont meer dan ooit. 

 

2.  Op dit moment is er btw-aftrek bij de aanschaf van zonnepanelen en zijn er 

aantrekkelijke subsidiemogelijkheden vanuit de overheid voor 

duurzaamheidsmaatregelen 

 

3.  De gemeente biedt duurzaamheidsleningen aan wanneer je weinig eigen geld hebt 

voor zonnepanelen, isoleren van je huis of andere maatregelen. 

 

4.  Bij de aankoop of verbouwing van een woning of het oversluiten van een 

hypotheek zijn er bij de meeste banken extra hypotheekmogelijkheden voor 

verduurzaming met een Energiespaarbudget tot 106% van de woningwaarde. 

 

5.  Bij verkoop is je huis aantrekkelijker in de woningmarkt, wat je zeker gaat merken 

in de verkoopprijs! 

 

 

De Groene Waardebepaling© 
Benieuwd wat je plannen opbrengen als het om de waarde van je eigen huis gaat? Vraag nu 

een Groene Waardebepaling© bij Frieswijk Makelaar NVM aan, de waardebepaling voor en 

na verduurzaming. In een gesprek vertel je ons je plannen en wij geven aan wat dit met de 

waarde van je woning doet. Bel ons en maak vrijblijvend een afspraak met ons! 

 

Zet je je plannen om te verduurzamen door en heb je een extra hypotheek nodig? Dan 

taxeren wij je woning hiervoor tegen een scherp tarief, waarmee je de eerste besparing 

meteen te pakken hebt. 
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