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Omschrijving
Deze unieke belegging betreft een winkelruimte van circa 570 m² met tien bovengelegen kamers van in totaal 149
m², op loopafstand van het centrum van Maastricht. De winkelruimte wordt al sinds 1980 verhuurd aan de Aldi en
de kamers zijn allen verhuurd aan studenten. De omzettingsvergunning voor kamerverhuur alsmede de
gebruiksmelding inzake de brandveiligheid zijn aanwezig.
Het object verkeert in goede staat van onderhoud. Onlangs zijn de kamers gerenoveerd en zijn deze onder andere
voorzien van prachtige laminaatvloeren en nieuw sanitair.
Het type vastgoed is aantrekkelijk omdat er een structureel tekort is aan goede supermarkt locaties. Supermarkten
kunnen zich in Nederland niet vrij vestigen. Gemeenten leggen in bestemmingsplannen de behoefte aan het aantal
supermarkten per gebied vast en daardoor is het supermarktvastgoed schaars en blijft het courant.
Het object is gelegen op een uitstekende locatie. Het culturele centrum van Maastricht, het Vrijthof, de Basiliek van
Sint Servaas, de Sint-Jans Kerk, de Universiteit van Maasrticht, winkelcentrum Maastricht-Brusselsepoort, The
School of Business and Economics, de Universiteitsbibliotheek en diverse andere opleidingsinstituten zijn op loop
danwel etsafstand bereikbaar. Eveneens is het object gelegen in een groene omgeving nabij het Waldeckpark en
het Jekerpark. Voor de deur is er voldoende betaalde parkeergelegenheid. Het object is uitstekend te bereiken
middels het openbaar vervoer en middels diverse uitvalswegen vanaf de A2 en de A79.
Bovenstaande vrijblijvende informatie is door Border Estate+ met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Echter
aanvaardt Border Estate+ geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan
wel de gevolgen daarvan. Oppervlakten en maten zijn indicatief.
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Verkoopinformatie
Koopakte

Onderzoekskosten

Na overeenstemming zullen afspraken worden
vastgelegd in een koopakte. Vooraf zullen wij het
cliëntenonderzoek uitvoeren om de identiteit van de
betrokken partijen te veri ëren. Dit is een
standaardprocedure in het kader van onze wettelijke
verplichting als makelaar. Voor woningen in Maastricht
zullen afspraken worden vastgelegd in een koopakte. In
deze koopakte zullen onder andere de onderstaande
bijzonderheden worden opgenomen.

De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. Dit
betekent dat de koper zelfonderzoek dient te
verrichten naar de diverse zaken die van belang zijn bij
het nemen van de juiste koopbeslissing. Wij noemen:
de bouwtechnische staat van de woning, eventuele
rechten en plichten die op de woning (of perceel)
rusten (ook wel erfdienstbaarheden of kwalitatieve
rechten/plichten genoemd) en milieufactoren,
omgevingsfactoren, (toekomstige bestemmingplannen
enzovoorts.

Ontbindende voorwaarden nanciering

Ten behoeve van een eventueel opgenomen
voorbehoud voor het verkrijgen van een nanciering
hanteert Border Estate een termijn van 4 weken (te
rekenen vanaf het moment van bereiken van
mondelinge overeenstemming).
Waarborgsom / bankgarantie

Energielabel

Verkoper zal bij de notariële eigendomsoverdracht aan
koper een energielabel overhandigen, tenzij anders is
afgesproken of indien dit op grond van het besluit
energieprestatie een dergelijke label of certi caat niet
noodzakelijk is.

De koopovereenkomst vereist van de koper altijd een
waarborgsom of bankgarantie van 10% van de
koopsom. De koper krijgt 9 weken (te rekenen vanaf het
moment
van
bereiken
van
mondelinge
overeenstemming) om dit te regelen.
Notariskosten

Tenzij anders vermeld is de koper vrij in de
notariskeuze.
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Verkoopinformatie
Erfstdienstbaarheden

Indien er op de woning of het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of andere bedingen
rusten, gaan ze over op de koper en worden ze als bijlage behorend bij de koopakte, meestal in de vorm van het
eigendomsbewijs, ter beschikking gesteld.
Voorbehouden

Deze brochure is door Border Estate met de meest zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan
ons verstrekte gegevens en tekeningen. De verkoper heeft de foto’s en documentatie over de woning aan Border
Estate aangeleverd en/of zijn opdracht laten produceren door derde partijen. De eventuele in de brochure
opgenomen tekeningen geven vaak de standaard situatie van de woning weer. Het kan voorkomen dat de eigenaar
of dienst rechtsvoorganger daar wijzigingen in heeft aangebracht zodat maten, indelingen en/of bestemmingen
niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie. Om deze redenen kan Border Estate er niet voor in staan dat
de inhoud van de verkoopbrochure juist is. Border Estate verstrekt geen garanties en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de gegevens in deze brochure. Om dezelfde redenen kan de koper aan de inhoud van de
vermelde informatie geen enkel recht ontlenen en dient hij zelf onderzoek te plegen naar alle aspecten van de
woning die voor hem van belang zijn.
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