
  
 

 

 
 

Rhodosdreef 170, 3562 TL Utrecht 
 

Vraagprijs € 274.000,00 kosten koper 
 

 



 
 

 

Omschrijving 
 
Rhodosdreef 170, 3562 TL Utrecht 
 
In de buurt van Winkelcentrum Overvecht ligt dit lichte 4-kamer appartement met een zonnig balkon met uitzicht over 
groen en een vijverpartij. 
 
De Rhodosdreef is op een centrale plek in Overvecht gelegen. Overvecht kenmerkt zich door de groene 
woonomgeving met alle voorzieningen in de buurt. Op loopafstand bevindt zich Shoppingcenter Overvecht met een 
diversiteit aan winkelaanbod, een Albert Heijn XL voor de dagelijkse boodschappen en een bibliotheek. Uitvalswegen 
(o.a. ring richting A2 en A27) voor auto en openbaar vervoer zijn direct bereikbaar. NS station Overvecht ligt op 
enkele fietsminuten en ook de gezellige Utrechtse binnenstad is op de fiets gemakkelijk te bereiken. Met de 
busverbindingen die voor de deur stoppen is het centrum gemakkelijk te bereiken. 
 
In dit op de 6e verdieping gelegen lichte 4-kamer appartement zijn keuken en de badkamer al gerenoveerd en de rest 
kan je helemaal naar je eigen zin maken! 
De indeling is als volgt: 
Begane grond: Centrale hal, bellentableau, ruime berging. 
 
6e Verdieping: 
Entree/tochtportaal, hal, woonkamer met toegang tot het balkon, zeer grote slaapkamer, ruime keuken, badkamer met 
douche en vaste wastafel, separaat toilet, 2 slaapkamers aan de balkonzijde waarvan 1 met toegang naar het balkon. 
(mogelijkheid om hier één grote kamer van te maken). 
 
Bijzonderheden: 
- Bouwjaar ca. 1965 
- Voldoende en gratis parkeren voor de deur 
- Woonoppervlakte ca. 80 m2 
- Verwarming door middel van stadsverwarming 
- Warm water door middel van een huurboiler 
- In de koopovereenkomst zal een ouderdoms- en asbestclausule worden opgenomen 
- Eigenaar heeft de woning niet zelf bewoond 
- Actieve Vereniging van Eigenaars; servicekosten bedragen € 189,38 per maand 
 
 
Vraagprijs € 274.000,00 kosten koper 
 



 
 

 

Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort appartement Galerijflat 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 1965 

Bouwvorm Bestaande bouw 

Permanente bewoning Ja 

. . 

 
Maten object 

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 255 m3 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 81 m2 

Woonkamer 25 m2 

. . 

 
Details 

Ligging Aan park, aan rustige weg, in woonwijk 

Keurmerken Energie Prestatie Advies 

Schuur / berging Box 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 

. . 

 
Energie 

Energielabel D 

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 

Verwarming Stadsverwarming 

Warmwater Elektrische boiler huur 

. . 

 
Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 

. . 

 



 
 

 

Foto's 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Lijst van zaken 
 
 Blijft 

achter 
Gaat mee Overname 

(mogelijk) 
N.v.t 

Tuin 
 .  .  .  . 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting     
Buitenverlichting     
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     
Tuinhuis/buitenberging     
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     
(Broei)kas     
Voet droogmolen     
Woning 

 .  .  .  . 

Vlaggenmast     
Schotel/antenne     
Brievenbus     
(Voordeur)bel     
Alarminstallatie     
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     
Rookmelders     
Rolluiken/zonwering buiten     
Zonwering binnen     
Vliegenhorren     
Raamdecoratie, te weten: 

 .  .  .  . 

  - gordijnrails     
  - gordijnen/vitrages     
  - rolgordijnen     
  - - losse horren/rolhorren     
Vloerdecoratie, te weten: 

 .  .  .  . 

  - vloerbedekking     
  - parketvloer/laminaat     
  - plavuizen     
Warmtevoorziening, te weten: 

 .  .  .  . 

CV met toebehoren     
Thermostaat     
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     
Airconditioning     
(Voorzet) open haard met toebehoren     
Allesbrander     
Kachels     
Isolatievoorzieningen     
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

 .  .  .  . 

Radiatorafwerking     
Schilderijophangsysteem     
Keukenblok met bovenkasten     
(Losse) kasten, legplanken, te weten: 

 .  .  .  . 

Vast bureau     
Spiegelwanden     
Wastafels met accessoires     
Badkameraccessoires 

 .  .  .  . 

Sauna met toebehoren     
Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
Waterslot wasautomaat     
 
Opmerkingen 

 .  .  .  . 

 



 
 

 

Kadaster 
 
 
Kadastrale gegevens 

Adres Rhodosdreef 170 

Postcode / Plaats 3562 TL  Utrecht 

Gemeente Utrecht 

Sectie / Perceel H / 1138 

Oppervlakte  m2 

Soort Volle eigendom 

 
 



 
 

 

Locatie 
 
Adres gegevens 

Adres Rhodosdreef 170 

Postcode / plaats 3562 TL  Utrecht 

Provincie Utrecht 

 
Locatiekaart 

 



 
 

 

 

HET VERLOOP VAN EEN AANKOOPTRAJECT 
 
 
1. Bezichtiging 
U heeft zojuist een woning of een appartement bezichtigd waarbij wij optreden als verkopend makelaar. Indien u 
interesse heeft om tot eventuele aankoop over te gaan, adviseren wij u om een aankopend makelaar in te schakelen. 
Kiest u hier niet voor, dan informeren wij u graag over het verloop van de aankoopprocedure. 
  
2. Kosten Koper 
Achter de vraagprijs wordt meestal k.k. (oftewel Kosten Koper) vermeld. Dit heeft betrekking op de overdracht 
(notariskosten, overdrachtsbelasting en kadasterkosten). Deze kosten bedragen ca. 3% van de koopsom. Houdt u 
daarnaast rekening met notariskosten voor de hypotheekakte, afsluitprovisie en taxatiekosten. Totaal mag u rekenen 
op ongeveer 7% kosten die voor u op de koopsom komen. 
  
3. Biedingen 
Een bieding bestaat meestal uit vier elementen: het bedrag dat u biedt, een gewenste datum van aanvaarding, de 
roerende zaken welke in de woning moeten achterblijven, en de eventuele ontbindende voorwaarden. Uw bod wordt 
aan de verkoper overgebracht en daarop kan een tegenvoorstel van de verkoper komen. Over biedingen en 
spelregels gaan de vreemdste verhalen en misvattingen rond. Het uitbrengen van een bod alleen betekent niet dat u 
in onderhandeling bent. Vraagt u onze medewerkers om duidelijk aan te geven welke procedure gevolgd zal worden. 
Dat voorkomt teleurstellingen later. 
  
4. Afronding biedingen 
Gesteld dat koper en verkoper het tijdens de onderhandelingen met elkaar eens worden, dan is er een mondelinge 
koopovereenkomst gesloten. 
  
5. Koopakte + voorwaarden 
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte, die is 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), de Consumentenbond en de Vereniging Eigen 
Huis. De waarborgsom (ofwel bankgarantie) bedraagt 10% van de koopsom en dient 5 weken na overeenstemming te 
worden voldaan aan de notaris.  In principe kiest de koper welke notaris met de overdracht wordt belast (wie betaalt, 
bepaalt). Soms echter wordt door de verkoper de notaris aangewezen. Eventueel door de koper te maken 
voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van een Huisvestingsvergunning, hypotheek of hypotheekgarantie of voor 
een bouwkundige keuring), worden alleen vermeld, als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. 
  
6. Bedenktijd 
Om de koper te beschermen tegen een oververhitte markt heeft de wetgever bepaald dat na het totstandkomen van 
een overeenkomst, er een “afkoelingsperiode” van drie dagen geldt. Uiteraard is het kopen van een huis niet alleen 
voor de koper, maar ook voor de verkoper van bijzonder belang en is het voor beide partijen heel vervelend als een 
koper zich bedenkt. Hieronder staan de bepalingen zoals die gelden ten aanzien van de bedenktijd. 
  
De koper die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om de 
koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt 3 dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag 
dat de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) de 
akte bij het notariskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan koper. 
  
Indien de bedenktijd op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de 
eerstvolgende dag die niet op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste 2 dagen voorkomen die niet een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag is. 



 
 

 

  
 
  
7. Ontbindende voorwaarden 
a. Financiering 
  
In de koopakte wordt meestal een termijn genoemd waarbinnen de koper in de gelegenheid wordt gesteld een 
financiering af te sluiten. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van de juiste hypotheek. Indien geen 
financiering kan worden verkregen, kan de koopovereenkomst binnen de genoemde termijn kosteloos worden 
ontbonden. 
  
b. Bouwkundige keuring 
Als er een voorbehoud gemaakt is dat de woning bouwkundig gekeurd wordt, en op grond van het keuringsrapport 
wordt de overeenkomst ontbonden, dan heeft de verkoper het recht om dit rapport in te zien en zonodig om een 
contra-expertise te vragen. Indien de beide bouwkundige rapporten grond voor discussie geven of er wel of niet 
ontbonden kan worden, zal een derde deskundige een eindoordeel moeten geven.  
  
De voorwaarden waaraan deze ontbinding dient te voldoen, zijn nader uitgewerkt in de koopakte. 
Wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan is de koop na het verstrijken 
van de ontbindingstermijn definitief. 
  
8. Verzekeringen, aansluitingen en regeldingen 
De bijgevoegde checklist kan u wellicht helpen om een aantal zaken, zoals b.v. telefoonaansluiting vooraf te regelen. 
Heeft u een woonhuis gekocht, laat dan de opstalverzekering ingaan op de datum waarop u de sleutel in ontvangst 
neemt. Indien u een appartement heeft gekocht, hoeft u veelal geen zorg te dragen voor een opstalverzekering, deze 
is meestal inbegrepen bij de servicekosten. Bij het afsluiten van verzekeringen zijn wij u graag van dienst. 
  
9. Concept overdrachtsakte 
Enkele dagen voor de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris een concept van de overdrachtsakte, alsmede 
een nota van afrekening. In de nota wordt precies uiteen gezet wat u bij de eigendomsoverdracht totaal verschuldigd 
bent en er vindt tevens een verrekening plaats van de aan de woning verbonden zakelijke lasten, zoals onroerende 
zaakbelasting (eigenaars gedeelte). 
  
10. Kosten notaris 
Indien de kosten die door de notaris in rekening worden gebracht en die verband houden met de aflossing van 
overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van verkopers hypothe(e)k(en) en/of beslagen die op het 
verkochte rust(en), meer bedragen dan: 
€ 10,- per telefonische overboeking; 
€ 40,- voor het opvragen van (een) aflossingsnota(‘s) bij de kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing; 
€ 125,- per akte van gehele doorhaling (inclusief kadastraal recht); 
€ 150,- per akte van gedeeltelijke doorhaling (inclusief kadastraal recht); 
dan zal de koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zake 
van de levering direct doorbelasten aan de koper. Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratie-, beheer- 
en/of kantoorkosten in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn inclusief b.t.w. 
  
11. Inspectie 
Voor de overdracht wordt u in de gelegenheid gesteld om het gekochte te inspecteren. Deze inspectie is bedoeld om 
te controleren of de woning of het appartement nog in dezelfde staat verkeert als ten tijde van het sluiten van de 
koopovereenkomst. Wij kunnen ervoor zorgen dat door middel van een mutatieformulier waarop de meterstanden 
worden genoteerd, het energiebedrijf een eindafrekening voor de oude eigenaar maakt en dat u de nieuwe 
contractant wordt. 
  



 
 

 

12. Overdracht 
De overdracht bij de notaris is de laatste schakel in de verwerving van de woning of het appartement. Na het 
ondertekenen van de akte vindt de sleuteloverdracht plaats. U kunt dus meteen beschikken over uw nieuwe woning of 
appartement. 
  
Wij wensen u veel woonplezier. 
DOMSTAD MAKELAARS 
 
 

 


