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Weiweg, schuin tegenover huisnummer 6a 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             
 
 
            
            
             
 
    
Perceel agrarische grond met perenboomgaard van goede 

kwaliteit op geschikte ondergrond, aan de achterzijde 
grenzend aan A-watergang. 

Op goede locatie.  
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Varik 

 
 Weiweg schuin tegenover huisnummer 6a 
 

Prijs : Op aanvraag 

   

Omschrijving : Perceel perenboomgaard, goede rechthoekige kavelvorm, 
bestaande uit twee kadastrale nummers, direct aan de 
Weiweg gelegen. Goed verzorgde boomgaard, bestaande uit 
een opstand deels 25 jaar oud, deels 10 jaar oud en 0,7 ha in 
2016 ingepoot, reeds dragend. Geen beregening of 
druppelbevloeiing aanwezig. Aan de achterzijde over gehele 
lengte grenzend aan een A-watergang. 
Oogstgegevens op aanvraag verkrijgbaar alsmede 
analyserapport 2015. 

   
   
Kadastrale gegevens : Gemeente Ophemert, sectie H no. 350, groot 00.99.26 ha 

Gemeente Ophemert, sectie H no. 351, groot 01.39.61 ha 
Totaal                                                      groot 02.38.87 ha 
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Extra informatie   

Onderhoud : De staat van onderhoud en beoordeling van de 
bouwkundige staat geldt op basis van visuele 
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van 
het object. Een uitgebreide bouwkundige opname 
valt nadrukkelijk buiten het kader van deze 
brochure. Dit behoort eventueel tot de 
onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). 

   
   
Aansprakelijkheid : Het bovenstaande geeft slechts een globale 

omschrijving van het object. De informatie berust 
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte 
gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze 
informatie samengesteld, toch kunnen wij ten 
aanzien van de juistheid van deze gegevens geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

   
Koopakte : De koopakte wordt opgesteld volgens het model 

van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed of 
onze gebruikelijke akte voor agrarische zaken. 

   
Ontbinding : De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 

(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bijvoorbeeld financiering) kan overeengekomen 
worden mits verkoper hiermede instemt, in de regel 
circa 3 à 4 weken na het sluiten van de mondelinge 
wilsovereenkomst. 

   
Zekerheidsstelling : De waarborg/bankgarantie is 10% van de koopsom. 

De koper dient deze bij de desbetreffende notaris te 
deponeren op het overeengekomen tijdstip. 

   
Bedenktijd : Als een consument een woning of appartement 

koopt, heeft de koper drie werkdagen bedenktijd om 
te beslissen of hij de koop door wil laten gaan na 
het ondertekenen van de koopovereenkomst. 

   
Onderzoeksplicht van de koper : Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen 

rekening een bouwkundige keuring te (laten) 
verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen 
teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de 
bouwkundige staat van het onroerend goed. Tevens 
dient koper zich te informeren bij de bevoegde 
instanties inzake bestemmingsplannen, archeologie 
e.d. en overige bezitbeperkende omstandigheden. 

 
Disclaimer 

 
: 
 

 
Brochure is met zorg samengesteld door ons 
kantoor Agrarische Makelaardij F. Verburg b.v. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheid 
en onvolledigheid van de opgenomen informatie 
noch kan aan vermelde informatie enig recht 
worden ontleend. 
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