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Karin en Carl Mollee

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren omtrent de voortgang van
ons Oostenrijks avontuur !

Na twee nachten plafond staren is de teerling geworpen. Wij hebben een stuk bouwgrond
gekocht in Karintië.
Hoe ging dat dan? Nou, eigenlijk verbluffend eenvoudig……Lees verder en huiver.
Begin juli naar onze vaste vakantiestek in Oostenrijk afgereisd om daar voor ongeveer de 25e
keer onze vakantie door te brengen en tevens te gaan zoeken naar een huis. Het vinden lukte
voor geen meter, omdat er domweg niets verkocht wordt. Alles wordt daar vererfd.
Aangeklopt bij de gemeente Stockenboi waar de hele gemeente (burgemeester en admie dame
Elisabeth) ons zeer welwillend te woord stond. Men was daar zeer verheugd te horen dat wij
het overvolle Nederland met zo’n 16 miljoen patiënten definitief wilden verruilen voor hun
gemeente met een (door ons geschat) oppervlak van 300 km² en 1800 inwoners.
Ons verhaal werd aangehoord en we kregen de mededeling dat ze voor ons op zoek zouden gaan
naar een lapje bouwgrond. We kregen al direct twee adressen mee van grondeigenaren die wel
wat wilden verkopen. Wel mooie plekjes, maar aan beide kleefden enige nadelen.
Twee dagen later belde Elisabeth ons om te vertellen dat ze iets moois had gevonden.
Het ging om een kavel van 2700 m² in het feriënort Alberden. Deze plaats is ongeveer net zo
groot als een flinke autowasstraat. Er staan acht huizen en één boerderij. Het gehuchtje ligt
op 700 meter hoogte op een soort van bergkammetje.

Het is echt een schitterende plek met uitzicht op de Karawanken en de Dolomieten aan de
voorkant, het Drau-dal aan de ene zijkant en het dal van de Weissensee aan de andere kant.
De achterzijde grenst aan een dicht bos waar ’s ochtends de reeën langs de bosrand grazen.
Voor ons belangrijk was dat het er ook in de winter zonnig is, dat het aan een doorgaande weg
ligt (van Zlan naar Paternion) en dat er water via een gemeentewaterleiding is. Ons perceeltje
staat op bovenstaande foto links van het meest linkse huis. Wij hebben een stukje gekocht van
± 1000 m²
Dat kopen ging als volgt. Je belt de makelaar en spreekt ter plaatse met hem af. Hij komt
langs met een auto vol paaltjes en een flinke bijl. Samen stap je dan het stuk grond uit wat je
ongeveer wilt hebben. En hij slaat dan op de aangegeven plekken een paaltje. Vervolgens ga je
naar het dichtstbijzijnde café waar je een voorlopig (maar wel bindend) koopkontrakt tekent,
nadat je als rechtgeaarde Nederlander eerst de prijs omlaag gelult hebt. Daarna wordt een
afspraak gemaakt met een civiel ingenieur die twee dagen later het grondstuk officieel
opmeet en vastlegt in het kadaster. Weer twee dagen later ga je met de grondeigenaar naar
een rechtsanwalt (advocaat/procureur) die een officieel koopkontrakt en eigendomsbewijs in
elkaar draait. Leuk om te weten is dat op het grondstuk de plicht rustte om voor de moeder
van de eigenaar te zorgen. Deze z.g. bedingung hebben wij maar weggehaald. Als alle partijen
het eens zijn wordt de notaris gebeld en die komt dan even langs om het zetten van de
handtekening bij te wonen en op die manier in zijn levensonderhoud te voorzien. Uiteraard
houden alle partijen hun hand op waardoor alles toch weer duurder wordt als eerst gedacht

maar wel werd vermoed. De rechtsanwalt zorgt vervolgens voor een fraai Oostenrijks
document met vooral veel stempels, lakzegels en een fraai lintje door de pagina’s.
O ja, moeten we niet betalen ? Nee dat komt wel. Geef je faxnummer maar dan stuurt de
anwalt t.z.t. wel een rekeningnummer waarop je kunt storten.
De eerste rekening is inmiddels voldaan waardoor deze vakantie nog duurder werd als de
kampeervakantie met Karin in zo’n mooie opblaastent van Karsten waar je na een week al in
ervaart dat je hier dus toch niet zo’n zin meer in hebt en dus alsnog een pensionnetje zoekt en
de hele nagelnieuwe kampeeruitrusting al na drie weken hebt verkocht. LEARNING ALL THE
TIME !
Volgende stap: Huis te koop in Zwaag
Geïnteresseerd of weet je iemand ?
Tot zo ver
In de volgende nieuwsbrief verhalen we over FERTIGHAUSER !

Zoiets als dit dus…
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