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Omschrijving 

 

Sluiskade Zuidzijde 37 33, 7607 XX Almelo 

 
De Malderhof is gebouwd op een zeldzaam mooie locatie. Op de hoek Brugstraat / Sluiskade 
Zuidzijde / Trompstraat: in de binnenstad, aan de rand van het Centrum en op loopafstand van het 
NS station. Langs het Almelo-Nordhorn kanaal, nabij de gezellige jachthaven.  
  
Het complex bestaat uit 48 sterk verschillende wooneenheden, vormt in diversiteit toch een 
bewonderswaardige eenheid. En het bouwvolume mag dan groot zijn; in alles is herkenbaar dat de 
menselijke maat het uitgangspunt is.  
  
De variatie binnen de Malderhof is ongekend: 48 wooneenheden in maar liefst 30 verschillende 
typen. Deze lopen uiteen van tweekamer appartementen met een oppervlakte van 45 m² tot 12 
royale maisonnettes en twee luxueuze stadsappartementen met een oppervlakte oplopend tot 
201 m². Daar tussenin bevinden zich alle denkbare varianten. Twee, drie, vier en vijf kamers, met 
balkon, (dak-)terras of Frans balkon, serre en/of hobbyzolder.  
  
Tien appartementen op de begane grond hebben een eigen voordeur aan de straatzijde. De 
overige appartementen zijn bereikbaar via de hoofdingangen aan de Sluiskade en aan de 
Brugstraat. Vrijwel alle appartementen zijn straatgericht. Het kleine aantal uitzonderingen op deze 
regel heeft uitzicht op de binnentuin, waar in de namiddag en vroege avond het zonnetje 
binnenvalt. Een prachtige ontmoetingsplek dus voor de bewoners, met een heerlijk 
verblijfsklimaat. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage met een eigen plek voor elk 
appartement (de huurprijs is exclusief parkeerplaats). In dit souterrain heeft elk appartement ook 
een eigen berging.  
  
De appartementen van De Malderhof zijn geschikt voor meerdere doelgroepen. Van starters tot 
senioren, een- en tweepersoonshuishoudens, maar in een aantal gevallen ook voor grotere 
huishoudens. De voorzieningenniveaus (keuken, sanitair) verschillen en zijn in overeenstemming 
met de huurprijs van de appartementen. Alle appartementen zijn gecertificeerd met het 
Politiekeurmerk en voorzien van videofoon.  
  
Indeling:  
  
6e verdieping:  
Entree, royale hal met toilet en meterkast. Royale woonkamer voorzien van ......vloer en 
trapopgang, de half open moderne keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur.  
Vaste trap naar...  
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1e verdieping:  
Royale overloop en aangrenzende gang, badkamer met douche, vaste wastafel en 2e toilet, 2 
royale slaapkamers beide voorzien van .....vloer, dakterras en berging.  
  
Bijzonderheden:  
- Bouwjaar 2008, woonoppervlak ca. 187 m2, inhoud ca. 430 m3;  
- Alle appartementen zijn gecertificeerd met het Politiekeurmerk en voorzien van 
videofooninstallatie;  
- Om in aanmerking te komen voor deze woning moet uw inkomen stabiel en minimaal € 3.600,- 
netto per maand zijn op basis van een 1-persoonshuishouden. In het geval van een 2- of meer-
persoonshuishouden moet het inkomen minimaal € 4.800,- netto per maand zijn. Afhankelijk van 
uw situatie vragen wij bewijsstukken op. Verder zal er een screening plaatsvinden na het 
aanleveren van de gevraagde gegevens.    
- De minimale huurperiode is één jaar.  
- In de kelder is een berging en het huren van een parkeerplaats is mogelijk tegen een huur van € 
56,88 per maand.  
  
Informatie voor kandidaat huurder:  
– Beschikbaar voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van 12 maanden;  
– De huurprijs is exclusief gas/water/elektra;  
– De huurprijs is inclusief servicekosten;  
– In de huurovereenkomst zal een bankgarantie en/of waarborgsom van 1 maand huur worden 
opgenomen;  
– Om in aanmerking te komen voor dit appartement geldt een inkomenseis:  
– Huurovereenkomst volgens ROZ-model, met bijbehorende algemene bepalingen:  
– Toewijzing geschiedt in overleg met verhuurder, na het overleggen van een BKR-toets, een 
ingevuld huuraanvraagformulier en een ingevulde werkgeversverklaring;  
– Aantoonbaar minimaal inkomen, blijkend uit een vast dienstverband.  
  
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. 
 

 

Huurprijs € 1.234,42 per maand
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort appartement Penthouse 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 2008 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 430 m3 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

187 m2 

   

 
Details 

Ligging Aan water, in centrum, in woonwijk 

Schuur / berging Inpandig 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig 

geïsoleerd 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel  
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
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Plattegrond 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Sluiskade Zuidzijde 37 33 
Postcode / plaats 7607 XX  Almelo 
Provincie Overijssel 

 
Locatiekaart 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper 
de zaak mee of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
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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