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Omschrijving 

 

Rietstraat 55, 7601 XG Almelo 
 
Beleggers opgelet!  
  
Namens onze opdrachtgevers, mogen wij u deze fraai gelegen vooroorlogse eensgezinswoning 
aanbieden. LET OP DEZE WONING WORDT IN VERHUURDE STAAT VERKOCHT! Deze leuke woning 
beschikt over een vrijstaande stenen garage, heeft een zonnige tuin met achterom, ligt op 
loopafstand van het centrum en heeft vrij uitzicht over het groen.  
  
Indeling:   
Entree, hal met meterkast, trapopgang, ruime woonkamer met provisiekast, dichte keuken 
voorzien van inbouwapparatuur, bijkeuken met toilet en deur naar buiten, badkamer met 
inloopdouche en wastafel.  
  
1e verdieping:  
Overloop met 3 slaapkamers, vlizotrap naar...  
  
2e verdieping:  
Middels vlizotrap te bereiken bergzolder.  
  
Bijzonderheden:  
- Bouwjaar 1918;  
- Woonoppervlakte circa 90 m2, perceeloppervlakte 161 m2;  
- Verwarming middels cv ketel;  
- Opbrengst Φ8.820,- per jaar;  
- Centrale ligging ten opzichte van station;  
- Aanvaarding in overleg.   
  
Deze presentatie, alsook onze uitingen op Facebook en Instagram zijn informatief, geheel 
vrijblijvend en door ons zorgvuldig samengesteld. Aan eventuele onjuist- of onvolledigheden 
kunnen geen rechten worden ontleend en wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid hiervan 
aanvaard. 
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Kenmerken 
 
Object gegevens 
Soort woning Eengezinswoning 
Type woning Tussenwoning 
Bouwjaar 1918 
   

 
Maten object 
Aantal kamers 4 kamers 
Aantal slaapkamers 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 290 m3 
Perceel oppervlakte 161 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

90 m2 
   

 
Details 
Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 
Schuur / berging Vrijstaand steen 
Kabel Ja 
Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 
Verwarming C.V.-Ketel 
Warmwater C.v.-ketel 
C.V.-ketel  combiketel 
   

 
Tuin gegevens 
Tuin Achtertuin, voortuin 
Tuin diepte (cm) 900 
Tuin breedte (cm) 500 
Hoofdtuin Achtertuin 
Positie West 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Rietstraat 55 
Postcode / plaats 7601 XG  Almelo 
Provincie Overijssel 

 
Locatiekaart 

 



 
 

 

 
 
 
 
In tien stappen naar je nieuwe woning 
  
Stap 1: Oriënteer je op verschillende woonplaatsen 
Als je een woning koopt, is het belangrijk dat je kiest voor een omgeving waar je je thuis voelt. En natuurlijk moet je 
woonplek ook praktisch zijn. Drie tips: 
- Bedenk hoe ver je van je werk en je vrienden en familie wilt wonen. 
- Kijk in verschillende plaatsen rond. 
- Informeer bij inwoners hoe ze het wonen er ervaren. 
  
Stap 2: Besluit of je wel of geen makelaar inschakelt 
Een makelaar kan je veel werk uit handen nemen. Daardoor wordt het kopen van een huis eenvoudiger. Hij of zij kan 
onder andere: 
- geschikte woningen voor je zoeken. 
- een bezichtiging voor je begeleiden. 
- de waarde van een huis voor je inschatten en de onderhandelingen voeren. 
- de tekening van het koopcontract en de oplevering begeleiden. 
Veel dingen kun je ook zelf. Daarmee bespaar je op de kosten van een makelaar. Bedenk goed wat jij prettig of 
belangrijk vindt. 
  
Stap 3: Oriënteer je op verschillende soorten huizen 
Wordt het een appartement, eengezinswoning of iets anders? Je kunt jezelf deze vragen stellen om te bepalen welk 
type huis bij je past: 
- Ga je voor safe of zoek je een alternatiever huis? 
- Vind je het belangrijk om veel ruimte in huis te hebben? 
- Hoe belangrijk is een tuin voor je? 
- Heb je buren liever dichtbij of op afstand? 
  
Stap 4: Oriënteer je op verschillende wijken 
Als je weet in welke plaats je wilt wonen, is het zaak om een buurt te vinden die bij je past. Hoe doe je dat? Drie tips: 
- Rijd, fiets of wandel door verschillende wijken heen en geef je ogen goed de kost. 
- Zoek naar informatie over parkeren in de buurt en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
- Zoek naar informatie over winkels, scholen, huisartsen en andere voorzieningen in de buurt. Stap 5: Bezichtig 
meerdere woningen 
Nu is het tijd voor het leukste onderdeel: woningen bezichtigen. Hoe meer je er bekijkt, hoe beter je een beeld krijgt 
van de plus- en minpunten. Let onder andere op: 
- De staat van het huis 
- De indeling en bergruimte 
- De hoeveelheid buitenruimte en privacy 
- De vraagprijs in verhouding tot de grootte van de woning 
En natuurlijk is je eerste indruk erg belangrijk! 
  
Stap 6: Verdiep je in de woning van je keuze 
Heb je eenmaal je droomhuis gevonden, dan begint het spel van vragen en bieden. Bereid je hier goed op voor door je 
nog eens goed in de woning te verdiepen. Begin dus niet meteen enthousiast te bieden. Tips: 
- Plan een tweede bezichtiging en laat zo nodig de bouwkundige staat van het huis keuren. 
- Bekijk de waarde van vergelijkbare huizen in de buurt. 
- Houd rekening met erfdienstbaarheden, lokale belastingen en andere verplichtingen. 
- Check of er vervuilde grond is. 
  
Stap 7: Bepaal hoeveel je wilt betalen 



 
 

 

Stippel een plan uit hoe je tot een voor jou acceptabele koopprijs komt. Tips: 
- Bekijk via het Kadaster wat er is betaald voor vergelijkbare woningen in de buurt. 
- Bedenk wat je maximaal kunt lenen en realiseer je dat er bij de afgesproken koopprijs 
waarschijnlijk nog extra kosten komen: de kosten koper. 
- Ben je onzeker over de onderhandelingen? Schakel dan een makelaar in of vraag een 
vriend of familielid om hulp. 
  
Stap 8: Sluit de koop 
Ben je eruit gekomen op financieel vlak? Gefeliciteerd! Nu is het tijd om de koopovereenkomst op te laten maken. 
Zorg dat je: 
- ontbindende voorwaarden opneemt in de koopovereenkomst. 
- start met je hypotheekaanvraag. 
- de koopovereenkomst voorlegt aan een vriend of familielid, als je daar behoefte aan hebt. 
 
Stap 9: Regel je hypotheek 
Zodra je het eens bent over de koopsom, kun je starten met je hypotheekaanvraag. Hierin neem je onder andere mee: 
- de koopsom van het huis 
- verbouwingskosten 
- overdrachtsbelasting 
- notariskosten 
- je eventuele eigen vermogen dat je wilt inzetten 
  
Wil je weten welke stappen je doorloopt bij het afsluiten van een hypotheek? En heb je behoefte aan tips hierbij? 
Bekijk dan eens de website www.watermanadvies.nl 
  
Stap 10: Naar de notaris 
Tot slot ga je naar de notaris om de koop definitief te maken en het huis op jouw naam te zetten. Daar teken je de 
eigendomsakte. Tips: 
- Inspecteer voordat je tekent het huis nog eens goed en kijk of het is opgeleverd zoals je 
hebt afgesproken. 
- Controleer of er geen fouten staan in de akte. 
  
Dan is het moment daar: het zetten van je handtekening. De woning is nu officieel van jou. Veel plezier in je nieuwe 
woning! 
 
Disclaimer  
Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons 
ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op 
enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden. 
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