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Aan de locatie zal het niet liggen, die is top: aan de rand van het centrum op een eigen 
perceel van 104 m². 
 
Wie binnenstapt in deze woning merkt gelijk dat de tijd hier tientallen jaren heeft stil ge-
staan. 
 
Entree in lange hal die doorloopt tot achterin, de achterkamer. Het woongedeelte is in 
drieën verdeeld: de voorkamer, middenkamer en de achterkamer. Achterin bevindt zich 
de keuken, het wasgedeelte met toilet en een bijkeukentje. 
De verdieping is bereikbaar via een ouderwetse steile trap. Op de bovenverdieping be-
vinden zich naast de overloop twee slaapkamers. 
 
De achtertuin is bereikbaar via de keuken en is heerlijk zonnig. Via de achtergelegen 
poort is de achtertuin bereikbaar. Tevens bevindt zich nog een houten schuurtje achterin 
de tuin. 
 
Doordat de woning thans in zeer matige staat verkeert dient de toekomstige koper er re-
kening mee te houden dat de gehele woning flink aangepakt moet worden.  
Een rondje met een aannemer geeft een duidelijk beeld wat ongeveer de kosten kunnen 
zijn om hier een bewoonbare woning van te (laten) maken. 
Bewonen van de woning is op dit moment niet mogelijk! 
 
TIP: laat je goed informeren bij Gemeente Texel wat de mogelijkheden zijn. 
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Algemene gegevens 
 

Volledig adres:                               Gravenstraat 31, 1791 CJ Den Burg 
 
Overdracht 
Vraagprijs:    € 175.000,00 k.k. 
Aanvaarding:    In overleg  
Eigendomssituatie:   Volledig  
Kadastrale gegevens:   Texel K 3711, Texel K 3712, Texel K 4065 
 
Bouwvorm 
Soort woning:    Eengezinswoning    
Type woning:    Middenwoning  
Bouwjaar:    1680 
Bouwvorm:     Bestaand 
 
Indeling 
Perceeloppervlakte:   104 m² 
Woonoppervlakte:   48 m²   
Aantal woonlagen:   2    
 
Energie 
Energielabel:    G   
Isolatie:    Geen  
Verwarming:    Oliekachel    
      
 
Onderhoud 
Staat van onderhoud:   Slecht  
 
Buitenruimte 
Tuin:     Achter  
Hoofdtuin:    Achter  
Ligging tuin:    Zuidwesten  
Achterom:    Via achtergelegen poort   
Kwaliteit tuin:    Redelijk  
 
Bergruimte 
Schuur/berging:   Houten schuurtje  
 
Bijzonderheden 
• Voorgevel gemeentelijk monument 
• Olietank aanwezig 
• Geen gasaansluiting aanwezig  
• Advies om een bouwkundig rapport op te laten maken 
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Aandachtspunten bij het kopen van een huis 
 

U heeft interesse getoond in een woning. De informatie die u krijgt van zowel Jos Kager & 
Partners als de verkoper kunt u beschouwen als een uitnodiging om in overleg te gaan, of u 
kunt via ons een bod uitbrengen. Heeft u bij nader inzien geen interesse meer? Ook dan horen 
we dat graag. U kunt dan eventueel verder kijken in ons aanbod.  
De verkoper mag meerdere geïnteresseerden uitnodigen om de woning te komen bekijken. 
Ook is hij gerechtigd biedingen in ontvangst te nemen van verschillende gegadigden, en met 
een van hen een koopovereenkomst te sluiten.  
 
Erfdienstbaarheden 
Als er erfdienstbaarheden of andere verplichtingen of afspraken zijn, gaan deze over op de ko-
per. Wat is een erfdienstbaarheid? Dat is een erf dat dienstbaar is aan een ander erf. Het erf dat 
is belast met de erfdienstbaarheid is het ‘dienende erf’. Het andere erf heeft het nut van de erf-
dienstbaarheid, dat is het ‘heersende erf’. Bijvoorbeeld: een recht van overpad om van uw erf 
(heersende erf) over het erf van uw buren (dienende erf) naar de openbare weg te mogen gaan. 
Zulke afspraken worden bij de koopakte opgenomen, meestal in de vorm van een eigendoms-
bewijs. 
 
Koopakte 
Koopaktes worden opgesteld aan de hand van een door ons gemaakt model. Hierin benoemen 
we naast de standaardregels ook nadere afspraken.  
 
Waarborgsom/bankgarantie 
De verkopende partij verlangt in de meeste gevallen dat u als koper na ondertekening van de 
koopakte een waarborgsom stort. U betaalt dan aan de notaris een bedrag van 10% van de 
koopsom. Dit bedrag dient te worden voldaan binnen de vastgestelde termijn. Een bankgaran-
tie is een contract waarin de bank onvoorwaardelijk garandeert dat de verkoper de waarborg-
som uitbetaald krijgt. 
 
Ontbindende voorwaarden 
Weet u bij het onderhandelen nog niet zeker of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een 
woonvergunning, hypotheek of hypotheekgarantie? Geef dit dan direct aan. Want ook over de 
ontbindende voorwaarden moet u afspraken maken met de verkoper. Deze afspraken vermel-
den we in de voorlopige koopakte. Mocht u dan onverhoopt niet aan de voorwaarden kunnen 
voldoen, dan kunt u de koop zonder boete ontbinden. 
In het geval uw hypotheekmogelijkheden nog niet bekend zijn, rekenen wij graag voor u uit 
wat de mogelijkheden zijn. Als hypotheekadviseur zijn wij hierin gespecialiseerd. 
 
Ouderdomsclausule 
Bij woningen die al wat ouder zijn, kunnen de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit worden 
gesteld lager liggen dan bij nieuwbouwprojecten. Als dit het geval is, nemen we dat op in de 
koopovereenkomst. Als koper zult u dan moeten verklaren dat u hiermee bekend bent. 



 

 

Asbest 
Indien er bij de verkopende partij niets bekend is met betrekking tot de aanwezigheid van as-
best zal er mogelijk een asbestclausule in de koopovereenkomst worden opgenomen.  Als u as-
best verwijdert moeten er speciale maatregelen worden getroffen die voldoen aan de milieuwet-
geving. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien. 
 
Bodem 
Bij verkoop of aankoop van een woning heeft voor wat betreft de bodem de verkopende partij 
een meldplicht en de kopende partij een onderzoeksplicht. Als er verontreiniging bekend is op 
de locatie dient de kopende partij dit te melden. De kopende partij betaalt doorgaans ook het 
bodemonderzoek. 
 
Voorbehouden 
Wij streven ernaar alle gegevens (jaartallen, bedragen, omschrijvingen, etc.) zo zorgvuldig mo-
gelijk weer te geven. Deze gegevens kunnen verkregen zijn door mondelinge overdracht. Ook 
tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Als koper heeft u uw eigen onderzoeks-
plicht naar zaken die voor u van belang zijn. Bij twijfel adviseren we u een bouwkundig onder-
zoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. 
 
Koopovereenkomst 

Heeft u een bod uitgebracht en is er overeenstemming bereikt? Dan stellen we een koopover-
eenkomst op. Deze wordt ondertekend en opgestuurd naar de notaris.  

U krijgt na ondertekening nog 3 dagen bedenktijd. De koop kan dan alleen nog worden ontbon-

den als er sprake is van ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst.  Voor de eigen-

domsoverdracht krijgt u van de notaris een concept leveringsakte en de nota van afrekening. De 
originele akte tekent u samen met de verkoper bij de notaris.  


